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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah 

satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Keluarga memiliki pengaruh yang  

penting tehadap pembentukan identitas individu, status kesehatan dan perasaan harga 

diri individu. Sistem pendukung yang vital bagi individu adalah keluarga, dimana 

keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga dengan 

menjalankan fungsi biologi, fungsi pendidikan, fungsi psikis, fungsi  sosiokultural, 

serta fungsi kesehatan. 

Aktivitas-aktivitas keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatan dan 

kesimbangan antara anggota keluarga tidak terlepas dari lima tugas  dalam perawatan 

kesehatan keluarga yaitu; mampu mengenal masalah kesehatannya, mampu 

mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi kesehatannya, mampu melakukan 

tindakan keperawatan untuk anggota keluarga yang memerlukan bantuan 

keperawatan, mampu memodifikasi lingkungan sehingga menunjang upaya 

peningkatan kesehatan, mampu memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada.  

Keluarga menjadi point penting dalam upaya mencapai kesehatan 

masyarakat secara optimal karena  memiliki keterkaitan dengan masalah kesehatan, 

memiliki fungsi utama dalam masyarakat dan lembaga yang menyangkut kehidupan 

masyarakat. Peran keluarga sebagai kelompok dapat melakukan aktivitas pencegahan, 

memelihara, menimbulkan, memperbaiki ataupun mengabaikan masalah kesehatan 

yang ada di dalam kelompok /keluarga. Keluarga berperan sebagai pengambil 

keputusan dalam memelihara kesehatan anggota keluarganya, yang berarti keluarga 
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menjadi faktor penentu sehat-sakitnya anggota keluarga, yang akan berdampak pada 

munculnya berbagai masalah kesehatan anggota keluarga.   

Keluarga menjadi unit pelayanan kesehatan yang terdepan dalam 

meningkatkan derajat kesehatan komunitas. Apabila setiap keluarga sehat, akan 

tercipta komunitas yang sehat pula. Masalah kesehatan yang dialami oleh salah 

anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain, mempengaruhi 

sistem keluarga, komunitas setempat bahkan komunitas global. Dengan demikian 

kesehatan dan kemandirian keluarga merupakan kunci utama pembangunan 

kesehatan masyarakat (Ekasari 2008).   

Kementrian  kesehatan melalui visinya “ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan 

Berkeadilan. Masyarakat mandiri dalam lingkup kecil dapat di artikan adalah keluarga. 

Tujuan yang sejalan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui 

Renstranya tahun 2009-2014 yakni ”Meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi. Tergetan 

minimalnya sebesar 30% Kabupaten/Kota, melaksanakan pelayanan kesehatan 

pralansia dan lansia sesuai target provinsi dan 50% puskesmas di daerah tertinggal 

dan terpencil melakukan pembinaan keluarga rawan. Bentuk pembinaannya adalah 

melakukan kunjungan dan kontak langsung kesasaran kegiatan.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Friedman 2014 di Amerika Serikat, 

mengenai efek kunjungan rumah dan intervensi perawat di banding dengan aktivitas 

biasa, pada pemenuhan Activity Dayli Life dengan jumlah 499 pada lansia, bahwa 

terdapat penurunan ketergantungan dalam pemenuhan ADL setelah dilakukan 

kunjungan rumah dan intervensi perawat pada lansia. Lanjut usia adalah tahap akhir 

dari tahap perkembangan keluarga, pada tahapan ini lansia sudah mengalami 

kemunduran fungsi fisiologis organ tubuhnya. Nurkasiani (2008) mengatakan 
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semakin lanjut usia seseorang maka kemampuan fisik, ekonomi, dan kesibukan 

sosialnya akan berkurang. Pengaruh proses menua akan mengancam kemandirian dan 

kualitas hidup, karenanya peran keluarga dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan 

lansia.  

Unit fungsional terkecil dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga 

adalah keluarga, dimana pertisipasi anggota keluarga dalam pemberian asuhan 

keperawatan keluarga sangat mempengaruhi hasil dari asuhan keperawatan keluarga 

lansia tersebut ( Badriah 2013 ). Selain keluarga, perawat juga memiliki peran penting 

yakni sebagai pendidik, koordinator/penghubung, advokat/pelindung, pemberi 

pelayanan langsung, konselor,  dan modifikator lingkungan. Pemberian pelayanan 

keperawatan keluarga beriringan dengan tiga tingkat pencegahan.  Tingkat pertama 

(promotion dan primary prevention), pencegahan tingkat kedua (secondary prevention) , 

maupun pencegahan tingkat ketiga (tertiary  prevention).  Setiap pencegahan  melibatkan 

keluarga sebagai mitra kerja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari setiap 

pelayanan keperawatan yang diberikan pada keluarga (Depkes RI, 2006)  

Proses pelibatan keluarga sebagai bentuk tranformasi ilmu dari perawat ke 

keluarga, dengan keadaan keluarga yang memiliki latar belakang masalah yang 

berbeda. Perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pencegahan yang digunakan. 

mulai dari promosi kesehatan, dimana hal ini ditujukan kepada keluarga yang sehat, 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Keluarga lebih berperan 

aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan anggota keluarganya.  Pecegahanan 

kuratif, yang mana ditujukan kepada keluarga yang mengalami sakit, sehinga 

intervensi yang diberikan terfokuskan untuk menyembuhkan peyakit yang dialami 

oleh keluarga tersebut. Selanjutnya adalah pencegahan tersier yang ditujukan kepada 
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keluarga yang mengalami sakit, adapun intervensi yang diberikan terfokuskan agar 

tidak terjadi komplikasi dari penyakit tersebut. 

Hasil studi pendahuluan yang di lakukan di Puskesmas Kendal Kerep 

didapatkan angka kunjungan ke Keluarga Puskesmas Kendal Kerep 2012 dengan 

jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak (413), jumlah 

anggota keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak (254 ), jumlah 

anggota keluarga yang dibina secara intensif sebanyak (83) ,jumlah penanganan kasus 

tindak lanjut penyakit menular (298), jumlah perawatan penanganan resiko tinggi 

sebanyak (230).  

Selain itu di Puskesmas Kendal Kerep didapatkan angka Sepuluh penyakit 

terbanyak dari kunjungan lansia Puskesmas pada tahun 2012 dengan penyakit :  

Hipertensi (5.899), penyakit sistem otot dan jaringan (5.432), infeksi akut pada 

saluran pernapasan atas (3.217), Diabetes Militus (2.859), gastritis (1.806), gangguan 

nefrotik (1.713), penyakit pada saluran pernapasan (1.496), penyakit gusi dan jari 

(1.160),  penyakit kulit alergi (1.150), penyakit jantung iskemik (598). Puskemas 

Kendal Kerep memiliki Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 sebanyak 69,93 

(dengan persentase populasi lansia adalah 7,57%) dan pada tahun 2013 menjadi 70,03 

(dengan persentase populasi lansia adalah 7,59%). Tingginya angka kesakitan lansia 

dan angka harapan harapan hidup lansia, akan meningkatkan ketergantungan dalam 

pemenuhan kebutuhan lansia. Oleh karena itu, peran keluarga dan juga perawat 

komunitas menjadi sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan lansia.  
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  beberapa fenomena yang telah di sampaikan di latar 

belakang, penulis ingin mengetahui apakah ada Pengaruh Penerapan Asuhan 

Keperawatan Keluarga terhadap Tingkat Kemandirian Keluarga dalam Perawatan 

Kesehatan anggota keluarga pada Lansia 

1.2 Tujuan 

1.2.1   Tujuan Umum 

Mengetahui ada Pengaruh Penerapan Asuhan Keperawatan Keluarga 

terhadap  Tingkat Kemandirian  Keluarga dalam Perawatan Kesehatan Anggota 

Keluarga Lansia  

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tugas penerapan asuhan keperawatan keluarga sehingga 

meningkatkan kemandirian pada anggota keluarga lansia. 

b. Mengukur tingkat kemandirian keluarga dalam merawat anggota keluarga 

Lansia  

1.3 Manfaat Penelitian  

a. Bagi Peneliti 

    Meningkatkan pengetahuan dan memberikan informasi tentang asuhan 

keperawatan keluarga terhadap keluarga sehingga dapat menerapkan di 

masyarakat dan seupaya mungkin untuk meneyelaraskan antara teori dan 

praktek di lapangan. 
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b. Bagi Dinas Kesehatan 

Sebagai salah  satu informasi yang kemudian akan dipertimbangkan 

dalam pengambilan kebijakan dengan meningkatkan upaya kesadaran 

keluarga dalam merawat anggota keluarga.  

c. Bagi Perawat 

Sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan asuhan keperawatan 

kesehatan keluarga sehingga untuk kedepanya perawat lebih berperan dalam 

memanfaatkan dan meningkatakan SDM keluarga dalam perawatan 

kesehatan lansia. 

d. Bagi responden 

Sebagai informasi tentang kemandirian keluarga dalam perawatan 

kesehatan  lansia sehingga dapat melakukan upaya-upaya promotif dan 

prefentiv terhadap masalah kesehatan anggota keluarganya  

e. Bagi Pihak Puskesmas 

Sebagai bahan evaluasi dan tambahan informasi, agar lebih dapat 

menerapkan lagi perawatan keluarga. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Senja Paramita (2013),  Pengaruh Terapi Keluarga  terhadap Tingkat 

Kemandirian Keluarga  pada Penderita Diabetes Melitus puskesmas 

purwokerto utara II. Penelitian ini menggunakan pre experiment dengan 

rancangan one group pre and posttest design. Metode pengambilan sampel adalah 

purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 33 responden. Uji statistik 

yang digunakan uji Wilcoxon. Hasil analisa statistik dengan uji Wilcoxon 

dengan =0,05 didapatkan nilai Z = -4,350 dan nilai p = 0,000.  Kesimpulan: 
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Ada pengaruh terapi keluarga terhadap tingkat kemandirian keluarga pada 

penderita diabetes melitus Puskesmas Purwokerto Utara II secara signifikan. 

Tantut Susanto, Pengaruh terapi keperawatan keluarga terhadap 

tingkat kemadirian Keluarga dengan permasalahan kesehatan Reproduksi 

pada remaja di kelurahan ratujaya Kecamatan pancoran mas kota Depok. 

Metode penelitian deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Sample 

pada penelitian ini adalah 10 keluarga dengan tahap perkembangan remaja 

yang berisiko mengalami permasalahan kesehatan reproduksi di Kelurahan 

Ratujaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. 

Hasil penelitian tingkat kemandirian keluarga dalam mengatasi 

permasalahan kesehatan reproduksi remaja dikaitkan dengan 5 tugas keluarga 

dalam mengatasi masalah kesehatan keluarga. Lima keluarga dengan 

kemadirian tingkat III, empat keluarga dengan tingkat kemandirian II, dan 

satu keluarga dengan tingkat kemandirian I. Kesimpulan penelitian tehnik 

pemberian pendidikan kesehatan (KIE: komunikasi, informasi dan edukasi), 

coaching dan conseling dalam pengembangan dan ketrampilan hidup remaja 

(tanggung jawab, kepercayaan diri, dan penolakan ajakan pergaulan bebas 

secara asertif), dan pengembangan ketrampilan orang tua dalam 

berkomunikasi secara efektif dengan remaja. Saran perlu adanya program peer 

group dan social support group untuk remaja dalam menjalani pertumbuhan dan 

perkembangan terutama dalam masalah kesehatan reproduksi. 

 

 

 

 


