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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Keperawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) merupakan suatu bidang dalam 

keperawatan kesehatan dimana adanya suatu perpaduan antara keperawatan dengan 

kesehatan masyarakat melalui dukungan peran serta aktif masyarakat yang 

mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkelanjutan tanpa pengabaian 

terhadap pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu. Pelayanan 

tersebut ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu 

kesatuan yang utuh, melalui proses keperawatan untuk meningkatkan fungsi kehidupan 

manusia secara optimal sehingga dapat mandiri dan meningkatkan derajat kesehatan. 

Upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal ini dilakukan melalui upaya promotif 

dan preventif dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan 

melibatkan klien sebagai mitra kerja dalam proses asuhan keperawatan dari pengkajian, 

perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, Depkes (2006) dalam Efendi (2009). Selain 

itu perkesmas ini mempunyai beberapa peran penting seperti Health educator, Coordinator, 

Provider/caregiver, Health Promotion (home care atau home visit), Consultant, Collaborator, 

Fasilitator, Case founder, Enviromental modifier (WHO Europe, 2000). 

Penelitian awal menjelaskan salah satu peran yang kurang diaplikasikan dan 

menjadi hal penting dalam pemberian keperawatan keluarga adalah pemberdayaan 

keluarga dalam proses asuhan keperawatan keluarga. Sebagian besar perawat di lapangan 

menganggap kehadiran keluarga hanya akan memperlambat kinerja mereka, karena 

mereka beranggapan bahwa kehadiran keluarga membuat perawat seperti terawasi, 

sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal. Christensen (2009) menjelaskan 

bahwa keluarga merupakan suatu unsur utama dan merupakan satu-satunya lingkungan 
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sosial seorang klien yang bisa diberdayakan oleh seorang perawat dalam pemberian 

asuhan keperawatan. Potensi-potensi yang ada dalam keluarga bisa diberdayakan oleh 

seorang perawat keluarga dalam pemberian asuhan keperawatan. Kehadiran atau 

keikutsertaan keluarga akan berpengaruh besar terhadap kondisi klien ataupun 

pelayanan keperawatan. 

Melihat berbagai peran perawat puskesmas dalam melakukan asuhan 

keperawatan di atas, menurut hasil survei dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

(PPNI) pada tahun 2006 sekitar 50,9 % perawat yang bekerja di beberapa provinsi di 

Indonesia dalam melaksanakan kinerjanya mengalami stress kerja, sering pusing, 

lelah, tidak bisa beristirahat dikarenakan beban kerja terlalu tinggi dan menyita waktu, 

gaji yang rendah tanpa insentif memadai. Teori Keperawatan self-care menegaskan 

tentang pemberdayaan keluarga pasien dalam pemberian asuhan keperawatan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian awal peneliti yang dilakukan di beberapa 

Puskesmas di wilayah kota Malang, bahwa pasien yang datang ke puskesmas tersebut 

rata-rata per hari berkisar antara 60-70 pasien, sedangkan jumlah tenaga perawat 

antara 5-7 perawat, ketika seorang perawat merasa lelah, pusing  adalah hal yang 

wajar karena setiap harinya dengan jam kerja 6-8 jam mendapatkan 60-70 pasien. 

Hasil penelitian awal di atas merupakan sikap negatif seorang perawat terhadap 

pekerjaannya. Menurut Robbins (2006), seseorang yang memiliki kepuasan kerja 

tinggi akan menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Bila ditinjau lebih 

dalam, kehadiran keluarga pasien bisa meringankan kinerja perawat, sperti contoh : 

memanfaatkan anggota keluarga dalam proses keperawatan seperti activity daily living 

(ADL), hal ini bisa dijadikan sebagai sumber daya pribadi seorang perawat keluarga 

dimana bisa meringankan kinerja perawat. Keringanan kinerja perawat menimbulkan 
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kebahagiaan tersendiri bagi perawat sehingga mendapatkan kepuasan individual 

tersendiri yang pada akhirnya bisa meningkatkan mutu kinerja, sumber daya yang ada 

pada keluarga bisa dijadikan sebagai suatu alat atau bahan untuk mendapatkan 

kepuasan yang optimal dalam kinerja seorang Perkesmas. 

Saveman, 2011 menjelaskan pentingnya kehadiran keluarga pasien dalam 

pelayanan keperawatan, diantaranya : 1) Keluarga pasien sebagai sumber daya dalam 

asuhan keperawatan, 2) Keluarga pasien sebagai Mitra Bicara, 3) Keluarga pasien 

sebagai beban, 4) Keluarga pasien sebagai sumber penghasilan. Keempat item ini 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja perawat dalam menjalankan asuhan 

keperawatan keluarga. Menurut Savemman, kehadiran keluarga pasien dalam 

pelayanan keperawatan bisa dimanfaatkan oleh seorang perawat puskesmas. Keluarga 

pasien sebagai sumber daya pribadi dalam asuhan keperawatan ini akan membantu 

kinerja perawat menjadi lebih optimal. Kehadiran keluarga menurut sebagian besar 

perawat bisa memperlambat proses pelayanan keperawatan, akan tetapi jika ditinjau 

lebih jauh ketika perawat bisa memberdayakan kehadiran keluarga dapat menjadikan 

kondisi kerja yang kondusif, pelayanan yang bermutu, citra profesi bagus ataupun 

timbal balik dari atasan, sedangkan jika tingkat kepuasan kerja rendah maka akan 

berpengaruh negatif baik dari semangat kerja ataupun penyelenggaraan pelayanan 

yang bermutu sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan kerja perkesmas. 

Bila ditinjau dari segi pelayanan, fenomena-fenomena yang muncul sekarang ini 

menegaskan bahwa pelayanan puskesmas selama ini kurang baik, ditandai dengan 

kualitas pelayanan yang belum optimal dan rendahnya kualitas pelayanan, disebabkan 

oleh belum optimalnya pemanfaatan tenaga kesehatan di Puskesmas. Perawat 

puskesmas sebagian besar masih melakukan fungsi kuratif, mulai dari membuat 
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diagnosa hingga upaya pengobatan. Padahal, fungsi perawat hakekatnya adalah lebih 

kearah perawatan (caring). Kesibukan perawat dalam tugas kuratifnya, jelas 

mempengaruhi mutu pelayanan promotif dan preventif, karena banyak kegiatan 

Primary Health Care yang tidak dilaksanakan dan akibatnya banyak informasi penting 

yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat tidak tersampaikan. Hal ini pastinya 

akan mempengaruhi citra perkesmas tersebut. Hal yang lebih penting lagi untuk 

pencitraan perkesmas di masyarakat, ternyata selama ini perawat masih dikenal 

sebagai pembantu dokter yang tidak memiliki kemandirian. Hal tersebut juga terlihat 

dari sistem penghargaan dan kompensasi yang bersifat finansial dan 

fasilitas/kesempatan, penghargaan masyarakat umum dan profesi terhadap 

keperawatan masih belum memadai (Sunartono, 2005). 

Hasil penelitian awal peneliti di berbagai Puskesmas wilayah kota Malang, 

dengan banyak perawat 10 orang, bahwa semua kegiatan dalam melakukan proses 

keperawatan keluarga  di kerjakan penuh oleh perawat, hal tersebut yang 

menyebabkan perawat merasa terbebani, letih ataupun malas dalam pemberian 

asuhan keperawatan. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor penentu salah 

satunya kurangnya pemberdayaan atau dengan kata lain keluarga klien tidak dijadikan 

sebagai mitra kerja dalam proses asuhan keperawatan. Seorang perawat keluarga 

seharusnya menjadikan anggota keluarga sebagai mitra kerja dimana akan bisa 

meringankan beban perawat itu sendiri selain itu juga, pasien akan merasa lebih 

nyaman ketika ada anggota keluarga yang mengerti kesehatan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perlu dilakukan eksplorasi ulang 

yang mendalam melalui penelitian ini untuk mengetahui tentang tingkat kepuasan 

perawat puskesmas dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga, khususnya 

ditinjau dari aspek kehadiran keluarga pasien sebagai sumber daya pribadi. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara kehadiran keluarga pasien sebagai sumber daya 

pribadi dengan tingkat kepuasan kerja perawat puskesmas ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk menganalisa tingkat kepuasan kerja perawat puskesmas dalam 

melakukan asuhan keperawatan keluarga ditinjau dari kehadiran keluarga 

pasien sebagai sumber daya pribadi. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik demografi perawat puskesmas (sex, usia, 

lama kerja, tingkat pendidikan.) 

1.3.2.2   Menganalisis tingkat kepuasan kerja perawat puskesmas. 

1.3.2.3 Menganalisis kehadiran keluarga pasien sebagai sumber daya pribadi. 

1.3.2.4 Menganalisis hubungan antara kehadiran keluarga pasien sebagai Sumber 

Daya Pribadi dengan tingkat kepuasan kerja perawat puskesmas dalam 

melakukan asuhan keperawatan keluarga. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Bagi Perawat 

Dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat dalam bekerja dan memberikan 

pelayananan terbaik bagi klien. 
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1.4.2 Bagi Puskesmas 

1.4.2.1   Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepuasan kerja untuk 

karyawan yang sangat mempengaruhi kinerja perawat, dalam rangka 

meningkat kualitas dan mutu Puskesmas, terutama bidang keperawatan 

didalam melaksanakan asuhan keperawatan keluarga pada klien yang 

sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. 

1.4.2.1 Sebagai masukan pada Puskesmas untuk mengevaluasi dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga yang telah diberikan sampai 

dengan saat ini, sehingga Puskesmas dapat mendeteksi sejak dini, bila ada 

yang kurang sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan, sehingga 

Puskesmas dapat memperbaiki, mengembangkan serta melaksanakan 

kiat-kiat/strategi untuk meningkatkan kepuasan klien secara terus-

menerus serta kesetiaan klien kepada Puskesmas tersebut tetap terjaga. 

1.4.3  Bagi Pendidikan Keperawatan 

Sebagai bahan masukan dan informasi kepada pendidikan keperawatan, tentang 

peningakatan mutu dan pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga, sehingga institusi 

dapat mempersiapkan dan membentuk calon-calon perawat menjadi perawat 

professional dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

1.4.4  Bagi Peneliti 

 Sebagai salah satu sarana dan upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

pemberdayaan keluarga klien di puskesmas secara umum dan manajerial. 
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1.4.5 Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan acuan dan informasi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan 

penelitian yang lebih bermutu dan menyeluruh. 

1.5 Keaslian Penulisan 

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian tentang Hubungan antara 

Kehadiran Keluarga Pasien Sebagai Sumber Daya Pribadi dengan Kepuasan Kerja 

Perawat Puskesmas Dalam Melakukan Asuhan Keperawatan Keluarga. Akan tetapi 

ada penelitian lain yang memiliki kesamaan variabel dari penelitian ini, yaitu: 

Saveman, Britt-Inger, dkk (2011) meneliti tentang Refinement and Psycometric 

Reevaluasion of Instrument: Families’ Importance in Nursing Care- Nurses’ Attitudes. Penelitian 

ini dilaksanakan di Swedia. Sampel yang diambil adalah 246 perawat yang mempunyai 

pengalaman sebagai perawat keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 

memperkenankan penggunaan Families’ Importance in Nursing Care- Nurses’ Attitudes 

(FINC-NA) dalam penilaian pentingnya kepedulian terhadap keluarga dalam 

keperawatan keluarga. Dalam penelitian ini ada 4 item FINC-NA yang di teliti yaitu, 

Keluarga sebagai sumberdaya di dalam asuhan keperawatan (Fam-RNC), Keluarga 

sebagai mitra bicara (Fam-CP), Keluarga sebagai pokok beban (Fam-B) dan Keluarga 

sebagai sumber penghasilan pribadi (Fam-OR). Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah, penelitian ini memfokuskan kepada pentingnya kehadiran keluarga pasien 

sebagai sumber daya pribadi dan sejauh mana tingkat kepuasan kerja perawat 

kesehatan masyarakat terhadap pemberdayaan keluarga pasien dalam melakukan 

proses asuhan keperawatan. 

 


