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Abstrak  
 

Saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia belum menyentuh kebutuhan 
pasien dengan penyakit yang sulit disembuhkan, terutama pada stadium lanjut. 
Jumlah penderita kanker di Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta mengalami 
peningkatan setiap tahunnya namun belum tersedia instalansi khusus untuk 
perawatan paliatif. Hasil observasi di Ruang Mawar II, Melati II, Mawar III, dan 
Anggrek II ditemukan bahwa sebagian besar perawat lebih memfokuskan 
penatalaksanaan pasien pada tindakan kuratif saja. Perawat lebih  memfokuskan 
pada kondisi fisik pasien dan kurang memperhatikan penatalaksanaan  psikologis, 
sosial, dan spiritual. Tujuan penelitian adalah mengetahui apakah terdapat 
hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan perawat tentang perawatan 
paliatif dengan sikap terhadap penatalaksanaan pasien dalam perawatan paliatif Di 
Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta. Metode penelitian deskriptif korelasional 
dengan rancangan cross sectional. Peneliti memilih populasi  perawat Ruang 
Mawar II, Melati II, Mawar  III, dan Anggrek II karena disemua ruangan tersebut 
pernah digunakan untuk merawat pasien terminal seperti kanker. Pengambilan 
sampel menggunakan tehnik sampling jenuh diperoleh 93 responden. Data 
penelitian diperoleh dengan cara pemberian kuesioner pengetahuan dan kuesioner 
sikap dan selanjutnya dianalisis dengan uji Spearmen Rank. Hasil penelitian 
menunjukkan 46 responden (49.5 %) memiliki pengetahuan cukup, 27 (29.0 %) 
responden memiliki tingkat pengetahuan baik, dan  20 (21.5 %) responden 
memiliki tingkat pengetahuan kurang. Sikap responden adalah 61 (65.6 %) 
responden memiliki sikap baik, dan 32 responden  (34.4 %) memiliki sikap buruk. 
Hasil uji hipotesis penelitian diperoleh nilai korelasi Spearmen Rank 0.871, dan p 
value 0.000. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan tingkat 
pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif dengan sikap terhadap 
penatalaksanaan pasien dalam  perawatan paliatif di Rumah Sakit Dr. Moewardi 
Surakarta. 
 

 
Kata kunci : perawat, pengetahuan, sikap, perawatan paliatif  
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RELATIONSHIP LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PALLIATIVE 
CARE NURSE WITH AN ATTITUDE TOWARDS THE MANAGEMENT 
OF PATIENTS IN PALLIATIVE CARE IN HOSPITALS Dr. MOEWARDI 

SURAKARTA 
 

Abstract 
 

Current health services in Indonesia have not touched the needs of 
patients with incurable diseases, especially in advanced stages. The number of 
cancer at Hospital Dr. Moewardi Surakarta reaches every year, but there  is not 
available specifically for palliative care. The observations on Mawar II, Melati II, 
Mawar III, and Anggrek II found that most nurses are more focused management 
of patients in any curative action. Nurses are more focused on the patient's 
physical condition and lack of management attention to psychological, social, and 
spiritual. The research objective was to determine whether there is a significant 
relationship between level of knowledge about palliative care nurse with an 
attitude towards the management of patients in palliative care in hospitals 
Dr. Moewardi Surakarta. Correlational descriptive research method with cross 
sectional design & the population are all of nurses on Mawar II, Melati II,  
Mawar III, and Anggrek II because in all the room was once used to treat patients 
such as cancer. The sample technique is total sampling and obtained 93 
respondents. The research data obtained by questionnaire giving their knowledge 
and attitudes questionnaire. Results showed 46 respondents (49.5%) have 
sufficient knowledge, 27 (29.0%) of respondents have a good knowledge level, 
and 20 (21.5%) of respondents had less knowledge level. The attitude of 
respondents was 61 (65.6%) of respondents have a good attitude, and 32 
respondents (34.4%) had a bad attitude. The  spearmen Rank Test  was used to 
examine the relationship between level of knowledge about palliative care nurse 
with an attitude towards the management of patients  was positive correlation 
(spearmen Rank =0.871 , p value= 0.000) . Conclusions of this study is that there 
is a relationship level of knowledge about palliative care nurse with an attitude 
towards the management of patients in palliative care in hospitals Dr. Moewardi 
Surakarta. 

 
Key words: nurse, knowledge, attitudes, palliative care 
 
PENDAHULUAN  
 
Latar Belakang 

Saat ini pelayanan kesehatan di 
Indoneasia belum menyentuh 
kebutuhan pasien dengan penyakit yang 
sulit disembuhkan tersebut, terutama 
pada stadium lanjut dimana prioritas 
pelayanan tidak hanya pada 
penyembuhan tetapi juga perawatan 

agar mencapai kualitas hidup yang 
terbaik bagi pasien dan keluarganya 
(Supari, 2007). Sampai tahun 2010 
perawatan paliatif baru ada 6 ibukota 
besar yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI 
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan 
Sulawesi Selatan (Aselmahumka, 
2008). 

Jumlah penderita kanker di 
Rumah Sakit Dr. Moewardi mengalami 
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peningkatan setiap tahunnya, namun 
belum tersedia instalansi khusus untuk 
perawatan paliatif. Hasil observasi di 
Ruang Mawar II, Melati II, Mawar III, 
dan Anggrek II ditemukan bahwa 
sebagian besar perawat lebih 
memfokuskan penatalaksanaan pasien 
pada tindakan kuratif saja. Perawat 
lebih  memfokuskan pada kondisi fisik 
pasien dan kurang memperhatikan 
penatalaksanaan  psikologis, sosial, dan 
spiritual. Hasil wawancara dengan 5 
perawat mengatakan bahwa, hal ini 
dikarenakan perawat tidak hanya 
menangani satu pasien saja. 

Tujuan penelitian adalah 
mengetahui apakah terdapat hubungan 
yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan perawat tentang perawatan 
paliatif dengan sikap terhadap 
penatalaksanaan pasien dalam 
perawatan paliatif Di Rumah Sakit Dr. 
Moewardi Surakarta. 

 
TINJAUAN TEORI 
 
Pengetahuan Perawat  

Pengetahuan memberikan 
pedoman kepada perawat untuk  
mengambil tindakan dalam asuhan 
keperawatan. Pengetahuan diperoleh 
melalui pendidikan formal maupun 
informal, seperti yang diungkapkan 
oleh Burns & Grove (2005) bahwa, 
pengetahuan diperoleh dari berbagai 
macam cara dan diharapkan dapat 
direfleksikan dengan tepat dalam 
kenyataan, pengetahuan dalam ilmu 
keperawatan diperoleh melalui tradisi, 
authority (ahli), meminjam (mengambil 
dari disiplin lain), trial and error 
(percobaan dan kesalahan), pengalaman 
pribadi, role modeling and mentorship, 
intuisi, pemikiran, dan penelitian. 

 
 

Sikap  
Sikap merupakan suatu respon 

evaluatif yang timbulnya didasari oleh 
proses evaluasi dalam diri individu 
yang memberi kesimpulan terhadap 
stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, 
positif-negatif, menyenangkan-tidak 
menyenangkan, yang kemudian 
mengkristal sebagai potensi reaksi 
terhadap objek sikap (Azwar, 2003). 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembentukan dan 
pengubahan sikap menurut Sunaryo 
(2002) adalah faktor internal yang 
meliputi fisiologis, psikologis, motif, 
dan faktor eksternal yang meliputi 
pengalaman, situasi, norma, hambatan, 
pendorong. 
 
Perawatan Paliatif  

Menurut Potter & Perry (2009), 
perawatan paliatif  merupakan 
intervensi untuk orang-orang yang 
menghadapi penyakit  kronis  yang 
mengancam jiwa atau yang berada di 
akhir kehidupan. Fokus perawatan 
paliatif meliputi Kontrol gejala, 
Perawatan holistik, Perawatan keluarga, 
dan Komunikasi (Hospice America, 
2009) 

Tujuan utama dari perawatan 
paliatif adalah untuk membantu klien 
dan keluarga mencapai kualitas hidup 
terbaik (Potter & Perry, 2009). 
Perawatan paliatif tidak menekankan 
pada pembuhan melainkan memberikan 
bantuan terhadap penderitaan yang 
dialami dengan mengelola gejala yang 
muncul  dan memaksimalkan kualitas 
hidup (Black & Hawks, 2005). 

 
Penatalaksanaan Pasien Dalam 
Perawatan Paliatif 

Penatalaksanaan pasien dalam 
perawatan paliatif tidak hanya berfokus 
pada tindakan kuratif seperti 
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penatalaksanaan nyeri dan gejala lain, 
tetapi juga menyediakan dukungan 
psikologi, sosial, spiritual (Counsel and 
Care, 2008).  

Selain nyeri masalah fisik yang 
sering muncul pada pasien adalah, 
masalah mulut, nauses vomitus, 
kelemahan, keletihan, obstruksi vena 
cava inferior, konstipasi dan dispnea. 
Sedangkan masalah psikososial yang 
sering dihadapi pasien antara lain 
kehilangan dan duka cita, kesepian dan 
isolasi, perasaan tidak berguna, 
kemarahan, ansietas dan ketakutan, 
depresi, bunuh diri, kehilangan 
keintiman seksual, manipulasi, 
ketergantungan. 

Perawat juga perlu menerapkan 
komunikasi terapeutik pada pasien 
diantaranya menawarkan kesediaan 
untuk tetap ada ketika dibutuhkan, 
mendukung harapan klien, membantu 
klien meraih kembali kontrol, martabat 
dan harga diri, menghargai duka cita 
melaui sentuhan, dan lainya. 

 

perawat terhadap penatalaksanaan 
pasien dalam perawatan paliatif. 
Analisa data menggunakan uji 
Spearmen Rank  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Karakteristik Responden  
 
Tabel 1. Distribusi Karakteristik 
Responden  
N
o 

Karakteristik 
Responden 

Keteran
gan 

Jml  % 

1 Jenis 
Kelamin 

L 20 21.5 

  P 73 78.5 
2 Umur 20-35 67 72 
  >35 26 28 
3 Pendidikan D3 68 63.1 
  S1 15 16.1 
  Ners 10 10.8 
4 Lama kerja 1-5 42 45.2 

6-10 29 31.2
  >10 22 23.7 
 Jumlah  93 100 

METODOLOGI PENELITIAN  
Jenis dan Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif korelasional 
dengan rancangan cross sectional.  
 
Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah perawat Ruang Mawar II, 
Melati II , Mawar  III , dan Anggrek II. 
Jumlah total populasi adalah  93  
perawat. Pengambilan sampel 
dilakukan  dilakukan dengan cara total 
sampling dan diperoleh 93 responden. 

 
Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan 
berupa kuesioner yang terdiri dari 
kuesioner pengetahuan perawat tentang 
perawatan paliatif dan kuesioner sikap  

Berdasarkan tabel 1. sebagian 
besar responden adalah berjenis 
kelamin perempuan yaitu sebanyak 73 
responden  (78.5  %), sedangkan 
responden berjenis kelamin laki-laki 
sebanyak 20 responden (21.5  %). 
Distribusi responden menurut umur, 
mayoritas responden berada pada 
kelompok umur 20-35 sebanyak 67 (72 
%) responden, sedangkan kelompok 
umur >35 sebanyak 26 (28 %) 
responden.  

Distribusi responden menurt 
tingkat  pendidikan, dapat diketahui 
lulusan terbanyak adalah D3 yaitu 
sebanyak 68 responden (63.1%), 
sedangkan S1 sebanyak 15 responden 
(16.1%), dan Ners hanya 10 responden 
(10.8 %). Sedangkan berdasarkan lama 
kerja, mayoritas responden mempunyai 
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pengalaman 1-5 tahun yaitu sebanyak 
42 responden (45.2 %), sedangkan 6-
10 tahun sebanyak 29 responden (31.2 
%), dan >10 tahun hanya 22 responden 
(23.7 %). 
 
Tingkat Pengetahuan Perawat 
 
Tabel 2. Distribusi Responden 
Menurut Tingkat Pengetahuan 

No Tingkat 
pengetahuan 

Jumlah (%) 

1 Baik  27 29.0 
2 Cukup  46 49.5 
3 Kurang  20 21.5 
 Jumlah 93 100.0

 
Berdasarkan tabel 2. mayoritas 

responden secara umum memiliki 
tingkat pengetahuan  cukup yaitu 
sebanyak 38 responden (40.9 %), 
sedangkan responden yang memiliki 

tingkat pengetahuan baik sebanyak 35 
responden (37.6 %), dan  responden 
yang memiliki tingkat pengetahuan 
kurang sebanyak 20 responden 
(21.5%) 
 
Sikap Perawat 
 
Tabel 3. Distribusi Responden 
Menurut Sikap Perawat 

No Sikap 
perawat

Jumlah Persentase 
(%) 

1 Baik  61 65.6 
2 Buruk  32 34.4 
 Jumlah 93 100 

 
Berdasarkan tabel 3. sebagian 

besar responden memiliki sikap baik 
yaitu sebanyak 61 (65.6 %) responden, 
sedangkan responden yang memiliki 
sikap buruk sebanyak 32 responden  
(34.4%) 

 
 
Tabulasi Silang Tingkat Pengetahuan Tentang Perawatan Paliatif Dengan 
Sikap Terhadap Penatalaksanaan Pasien Dalam Perawatan Paliatif 
 
Tabel 4. Hasil Tabulasi Silang  Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap 
Perawat 

Tingkat 
Pengetahuan 

Sikap   nilai p 
Baik  % Buruk % Total % Korelasi 

Spearmen’s 
Value 

Baik 27 29.0 0 0 27 29.0   
Cukup 34 36.6 12 12.9 46 49.5 0.871 0.000
Kurang 0 0 20 21.5 20 21.5   
Total  61 65.6 32 34.4 93 100   

 
Hasil tabulasi silang antara 

tingkat pengetahuan dan sikap perawat 
dapat dilihat bahwa pada tingkat 
pengetahuan baik semua responden 
memiliki sikap dalam kategori baik 
yaitu sebanyak 35 responden atau 37.6 
%, pada tingkat pengetahuan cukup 

sebagian besar responden memiliki 
sikap dalam kategori baik yaitu 26 (28 
%), dan kategori buruk 12 responden 
atau 12.9 %, sedangkan pada tingkat 
pengetahuan kurang semua responden 
memiliki sikap dalam kategori buruk 
yaitu 20 responden atau 21 %. 
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PEMBAHASAN  
 
Tingkat Pengetahuan  Perawat 

Hasil penelitian menunjukkan 
responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik tentang perawatan 
paliatif sebanyak 27 responden atau 
29.0 % dan masih banyak ditemukan 
responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan kurang yaitu sebanyak 20 
responden. Innocent                             
(2011) menyatakan bahwa sehubungan 
dengan pemberian perawatan pasien, 
pengetahuan perawat dapat 
memberikan kekuatan yang lebih besar 
untuk mengambil tindakan dan 
kurangnya pengetahuan perawat 
menyebabkan perawat  tidak bisa 
memberikan perawatan yang aman atau 
efektif. 

Adanya variasi tingkat 
pengetahuan disebabkan karena adanya 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat pengetahuan yaitu pengalaman, 
tingkat pendidikan, keyakinan, fasilitas, 
penghasilan dan sosial budaya 
(notoatmodjo, 2003). Tingkat 
pengetahuan perawat dipengaruhi oleh 
latar belakang perawat (Zhi, 2009). 

Presentase responden yang 
memiliki tingkat pengetahuan kurang 
adalah 21.5 % atau sebanyak 20 
responden, hal ini kemungkinan 
disebabkan karena menurut Diklat 
Rumah Sakit Dr. Moewardi, pihak 
Rumah Sakit belum banyak 
mengadakan pelatihan atau seminar 
yang berhubungan dengan perawatan 
paliatif di yang seharusnya diadakan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan perawat, sebagaimana 
diungkapkan Adriaansen (2005) 
menyimpulkan bahwa pelatihan 
perawatan paliatif memberikan 
kontribusi yang signifikan pada 
pengetahuan dan wawasan perawat, 

disisi lain Choi, Jung and Kim (2011) 
juga menemukan bahwa rangkaian 
pendidikan dan pelatihan tentang akhir 
kehidupan (End of Life) efektif untuk 
meningkatkan pengetahuan perawat 
mengenai hospis dan perawatan 
paliatif.  

Sebanyak 27 (29 %)  responden 
mempunyai tingkat pengetahuan baik, 
hal ini kemungkinan disebabkan karena 
tingkat pengetahuan juga dipengaruhi 
oleh pengalaman. Henry (2010) 
menemukan bahwa terdapat korelasi 
positif antara tingkat pengetahuan 
perawat dengan pengalaman. Perawat 
yang sudah lama bekerja mempunyai 
banyak pengalaman bekerja  di 
berbagai macam ruangan melalui 
program rotasi kerja. Simamora (2012) 
menyatakan bahwa rotasi kerja 
mempunyai manfaat memperluas 
pengalaman dan kemampuan, dengan 
pengalaman tersebut akan 
meningkatkan kemampuan baik 
pengetahuan (knowledge) maupun 
ketrampilan (skill). Semakin lama 
perawat bekerja semakin banyak kasus 
yang ditanganinya sehingga semakin 
meningkat pengalamannya, sebaliknya 
semakin singkat orang bekerja maka 
semakin sedikit kasus yang 
ditanganinya. Pengalaman bekerja juga 
banyak memberikan keahlian dan 
ketrampilan kerja (Sastrohadiwiryo, 
2002).  

 
Sikap Perawat 

Sebagian besar responden 
mempunyai sikap baik terhadap 
penatalaksanaan pasien yaitu 65.6 %, 
dan hasil penelitian menunjukkan 
masih banyak perawat yang bersikap 
buruk terhadap penatalaksanaan pasien 
dalam perawatan paliatif yang 
ditunjukkan dengan distribusi sikap  
perawat dalam kategori buruk sebesar 
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34.4 % atau sebanyak 32 responden. 
Faktor demografi memainkan peranan 
penting pada sikap perawat dalam 
perawatan paliatif diantaranya usia, 
jenis kelamin, dan pengalaman (Alvaro, 
2009). 

Mayoritas responden 
mempunyai sikap baik terhadap 
penatalaksanaan pasien kemungkinan 
disebabkan karena sebagian besar 
perawat berjenis kelamin wanita. 
Wanita mempunyai sifat yang lebih 
terbuka terkait dengan pemikiran, 
perasaan dan dan mempunyai tingkat 
empati yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan laki-laki, sehingga mempunyai 
konstribusi untuk membantu megatasi 
kehilangan, duka cita dan masalah yang 
dialami oleh pasien dan keluarga 
berkaitan dengan penyakit yang sulit 
disembuhkan (Abdel-Khalek and Al-
Kandari, 2007 dalam Khader, 2010). 
Peltzer (2011) menemukan bahwa 
perawat wanita menunjukkan sikap 
yang lebih positif terhadap pasien HIV/ 
AIDS dibandingkan dengan perawat 
laki-laki.  

Selain faktor jenis kelamin, 
banyaknya responden yang mempunyai 
sikap baik kemungkinan disebabkan 
karena sebagian besar responden 
berusia dewasa muda. Barrere, Durkin, 
and LaCoursiere (2008) dalam Alvaro 
(2009) mengungkapkan bahwa pada 
masa usia muda, perubahan sikap akan 
lebih kondusif. Adanya responden yang 
memiliki sikap buruk kemungkinan 
disebabkan karena kurangnya 
pengalaman yang dimiliki oleh yaitu 1-
5 tahun. Kurangnya pengalaman 
memberikan konstribusi terhadap sikap 
negative pada beberapa aspek dalam 
perawatan paliatif pada pasien dan 
keluarga (Iranmanesh, 2008). 
Lauersdorf (2011) menemukan bahwa 
terdapat hubungan positif antara 

banyaknya pengalaman perawat dengan 
sikap positif perawat dalam merawat 
pasien menjelang ajal.  

Selain hal diatas, masih 
banyaknya sikap perawat yang buruk 
kemungkinan disebabkan karena tidak 
adanya program pelatihan perawatan 
paliatif. Menurut penelitian Hong 
(2008) menyimpulkan bahwa program 
perawatan paliatif meningkatkan 
pengetahuan tentang paliatif, kualitas 
pelayanan, serta sikap perawat. 

McCaughan and Parahoo (2000) 
dalam Khader (2010) menyatakan 
bahwa salah satu faktor yang terpenting 
yang dapat mempengaruhi kualitas 
asuhan keperawatan adalah sikap 
perawat. Kock (2011) menemukan 
bahwa sikap positif perawat memiliki 
implikasi penting untuk kualitas 
perawatan pasien. Sikap perawat 
terhadap pasien dipengaruhi oleh dunia 
eksternal, dan mungkin terpengaruh 
oleh kondisi perawat saat bekerja, 
seperti lingkungan kerja yang tidak 
mendukung dan ketidakpuasan kerja 
(McCamant  dalam Kock (2011). 

 
Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Perawat Tentang Perawatan Paliatif 
Dengan Sikap Terhadap 
Penatalaksanaan Pasien Dalam 
Perawatan Paliatif      

Hasil tabulasi silang antara 
tingkat pengetahuan dan sikap perawat 
menunjukkan menunjukkan 
kecenderungan bahwa semakin tinggi 
tingkat pengetahuan perawat maka 
semakin baik pula sikap perawat hal ini 
dibuktikan dengan data bahwa pada 
tingkat pengetahuan baik semua 
responden meliki sikap dalam kategori 
baik yaitu sebanyak 27 responden atau 
29.0 %, sedangkan pada tingkat 
pengetahuan kurang semua responden 
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memiliki sikap dalam kategori buruk 
yaitu 20 responden atau 21.5 %.  

Pada tingkat pengetahuan cukup 
sebagian besar responden memiliki 
sikap dalam kategori baik yaitu 34 
(36.6%), dan kategori buruk 12 
responden atau 12.9 %, hal ini 
disebabkan karena adanya faktor-faktor 
yang mempengaruhi atau menghambat 
penatalaksanaan keperawatan seperti 
yang diutarakan Azwar (2003), bahwa 
terdapat beberapa faktor pendukung 
dan penghambat sikap terhadap 
penatalaksanaan keperawatan misalnya 
waktu, beban kerja perawat, dan masa 
kerja.    Roman, Sorribes and Ezquerro 
(2002)  menemukan bahwa sikap 
positif perawat akan berkurang dari sift 
pagi ke sift malam. 

Uji hipotesis penelitian tidak 
memenuhi syarat  menggunakan 
korelasi pearson karena kedua variabel 
mempunyai sebaran yang tidak normal 
dengan nilai probabilitas 0.000 (p < 
0.05). Maka, digunakan uji Non 
Parametrik yaitu korelasi Spearmen. 
Hasil pengujian hubungan tingkat 
pengetahuan dengan sikap dalam 
penatalaksanaan pasien dalam 
perawatan paliatif diperoleh nilai 
koefisien korelasi  Spearmen’s rho 
sebesar 0.871 dengan p value 0.000. 
Nilai p value 0.000 sebenarnya masuk 
pada taraf signifikansi 1 %, tetapi pada 
penelitian ini peneliti menetapkan taraf 
signifikansi 5 %, sehingga H0 ditolak 
karena nilai p < 0.05. Berdasarkan data 
tersebut, maka disimpulkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara 
tingkat pengetahuan perawat dengan 
sikap terhadap penatalaksanaan pasien 
dalam perawatan paliatif di Rumah 
Sakit Dr. Moewardi Surakarta.  

Nilai koefisien korelasi 
Spearmen’s rho adalah bernilai positif 
(+) sebesar 0.871 berada pada kategori 

sangat kuat menurut Dahlan (2009). 
Nilai positif menunjukkan bahwa 
semakin baik tingkat pengetahuan 
perawat tentang perawatan paliatif, 
maka semakin baik sikap perawat 
terhadap penatalaksanaan pasien. 
Kekuatan korelasi yang sangat kuat 
menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan perawat tentang perawatan 
paliatif sangat berpengaruh terhadap 
sikap dalam penatalaksanaan pasien.  

Body of knowledge diperlukan 
seorang perawat untuk melaksanakan 
pelayanan asuhan keperawatan ( 
Nursalam, 2008). Menurut 
Notoatmodjo (2010), pengetahuan 
memegang peranan penting dalam 
penentuan sikap yang utuh (total 
attitude). Sikap dapat diubah dengan 
cara meningkatkan pengetahuan. Sikap 
negatif cenderung menurun sebagai 
akibat dari meningkatnya tingkat 
pengetahuan (Erikson & Grundin, 
2010). Semakin meningkat tingkat 
pengetahuan perawat maka semakin 
tinggi (semakin positif) juga sikap 
perawat (Mamishi, 2006).  

Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah semakin tinggi tingkat 
pengetahuan perawat tentang perawatan 
paliatif, semakin baik pula sikap 
perawat terhadap penatalaksanaan 
pasien dalam perawatan paliatif. 
Tingkat pengetahuan dan sikap perawat 
yang baik dapat diperoleh dari 
pengalaman, dan pelatihan. Semakin 
lama perawat bekerja, semakin 
meningkat pula pengalamannya bekerja 
di berbagai macam ruangan melalui 
program rotasi kerja. Rotasi kerja 
memperluas pengalaman dan 
kemampuan perawat, dengan 
pengalaman tersebut akan 
meningkatkan kemampuan baik 
pengetahuan (knowledge) maupun 
ketrampilan (skill). Selain pengalaman 



12 
 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Perawat Tentang Perawatan Paliatif Dengan Sikap 
Terhadap Penatalaksanaan Pasien Dalam   Perawatan Paliatif  Di RS Dr. Moewardi  
Surakarta – Fitriana Wulandari 
 
 

tingkat pengetahuan dan sikap yang 
baik dapat diperoleh dari pelatihan. 
Pengetahuan dan keahlian relatif mudah 
untuk dikembangkan dan cara yang 
efektif yaitu dengan pelatihan 
(Nursalam, 2008) 

Hasil penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Mamishi (2006) 
dengan judul pengetahuan perawat dan 
sikap mengenai pengelolaan nyeri 
kanker. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat korelasi positif antara 
pengetahuan dan sikap, dan 
menyimpulkan bahwa terdapat 
hubungan langsung antara pengetahuan 
perawat dan sikap mengenai 
pengelolaan nyeri kanker. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
Kesimpulan 

1. Tingkat pengetahuan perawat 
tentang perawatan paliatif sebagian 
besar cukup 

2. Sikap perawat terhadap 
penatalaksanaan pasien dalam 
perawatan paliatif sebagian besar 
baik 

3. Terdapat hubungan yang signifikan 
antara tingkat pengetahuan perawat 
tentang perawatan paliatif dengan 
sikap terhadap penatalaksanaan 
pasien dalam perawatan paliatif di 
Rumah Sakit Dr. Moewardi 
Surakarta dengan kekuatan korelasi 
yang sangat kuat.  
 

Saran  
 
1. Bagi Rumah Sakit 

Rumah Sakit diharapkan 
senantiasa mengadakan atau 
mengikutsertakan perawat dalam 
pelatihan, seminar, diskusi, ataupun 
work shop tentang perawatan 

paliatif secara rutin untuk 
meningkatkan pengetahuan 
dan ketrampilan perawat sehingga 
dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan keperawatan khususnya 
perawatan paliatif. 

2. Bagi Perawat       
Perawat diharapkan untuk 

mengadakan diskusi, belajar dari 
perawat senior/ antar perawat utnuk 
saling bertukar pengalaman, 
mengikuti pelatihan ataupun 
seminar untuk meningkatkan 
ketrampilan serta kualitas 
pelayanan keperawatan. 

3. Bagi Peneliti Lain  
Peneliti lain dapat 

mengembangkan penelitian ini 
dengan menambah jumalh variabel 
yang ikut mempengaruhi sikap 
perawat misalnya usia, jenis 
kelamin, pendidikan, dan 
pengalaman atau instrumen yang 
digunakan misalnya dengan 
observasi.  
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