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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Pendampingan 

2.1.1 Definisi Pendampingan 

Dalam perspektif sejarah peradaban manusia, sesungguhnya usia 

pendampingan setua umur manusia di bumi. Semangat, sikap, dan tindakan 

memedulikan dan mendampingi sesama yang mengalami krisis melekat erat 

dengan sejarah keberadaan dan peradaban manusia. Bahkan pendampingan 

merupakan cara manusia memberadakan dan memberadabkan diri. Dengan 

semangat, sikap dan tindakan mendampingi orang yang mengalami krisis, 

manusia berada dan beradab. Tanpa pendampingan pada orang yang 

mengalami krisis, manusia tidak beradab dan tidak dapat disebut sebagai 

manusia. Dengan saling mendampingi manusia mampu mempertahankan dan 

memberadabkan keberadaannya sampai masa kini(Wiryasaputra, 2006 : 17) 

Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara 

pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk 

menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan 

mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat 

menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan 

berfungsi penuh secara fisik mental, spiritual dan sosial. Pendampingan 

terutama mengacu pada semangat, tindakan memedulikan dan mendampingi 

secara generik. Biasanya, pendampingan mengacu pada hubungan bantuan 

psikologis secara informal sebagai lawan pada hubungan bantuan psikologis 

secara formal dan profesional. Pendampingan bisa dihubungkan dengan sikap 
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dan tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak berprofesi bantuan 

psikologis secara penuh waktu, namun menginginkan layanannya lebih 

manusiawi (Wiryasaputra, 2006 : 57-59) 

2.1.2 Tujuan Pendampingan 

Tugas utama seorang pendamping adalah membantu orang yang 

didampingi untuk mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh. Dengan 

demikian pendamping membantu orang yang didampingi merayakan suka 

dan duka kehidupan secara penuh dan utuh. Adapun beberapa tujuan dari 

pendampingan itu sendiri menurut (Wiryasaputra, 2006 : 79) adalah : 

1. Berubah menuju pertumbuhan 

Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan 

memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya 

dan lingkungannya. 

2. Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh 

Sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh adalah 

mengalami pengalamannya secara pebuh dan utuh. Antara lain dengan 

memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta 

kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. 

Pendamping membantu orang yang didampingi untuk mencapai 

tingkat kedewasaan dan kepribadian yang penuh dan utuh seperti 

diharapkan, sehingga tidak memiliki kepribadian yang terpecah lagi dan 

mampu mengaktualisasikan diri secara lebih maksimal. 

3. Belajar berkomunikasi yang lebih sehat 

Pendampingan dapat membantu orang untuk menciptakan 

komunikasi yang sehat. Pendamping dapat dipakai sebagai media 
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pelatihan bagi orang yang didampingi untuk berkomunikasi secara lebih 

sehat dengan lingkungannya. 

4. Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat 

Pendampingan dipakai sebagai media untuk menciptakan dan berlatih 

perilaku baru yang lebih sehat. 

5. Belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh 

Melalui pendampingan orang dibantu agar dapat dengan spontan, 

kreatif, dan efektif mengekspresikan perasaan, keinginan dan aspirasinya. 

6. Dapat bertahan 

Membantu orang agar dapat bertahan pada masa kini, menerima 

keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya 

dengan kondisi yang baru. Hal ini dilakukan bila keadaan orang yang 

didampingi tidak mungkin dapat kembali pada keadaan semula. 

7. Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional 

Pendamping membantu orang yang didampingi untuk menghilangkan 

atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat krisis 

(Wiryasaputra, 2006 : 86) 

2.1.3 Fungsi Pendampingan 

Menurut Wiryasaputra (2006 : 86), dalam menanggapi keprihatinan itu 

pada dasarnya pendamping sebagai fasilitator perubahan dalam proses 

pendampingan yang dapat memfungsikan diri dalam berbagai cara : 

1. Menyembuhkan 

Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu 

dikembalikan ke keadaan semula. Hal ini untuk membantu orang yang 
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yang didampingi menghilangkan gejala atau tingkah laku yang 

disfungsional. 

2. Menopang 

Fungsi ini untuk membantu orang yang didampingi menerima keadaan 

sekarang sebagaimana adanya. Misalnya peristiwa kehilangan seseorang 

yang dicintainya. Klien dibantu agar tidak larut kedalam halusinasi atau 

delusi yang berkepanjangan, melainkan dibantu untuk menghilangkan rasa 

kehilangan dan kedukaannya secara penuh dan utuh sehingga dapat 

menerima keadaan yang baru. 

3. Membimbing 

Fungsi membimbing ini dilakukan pada waktu orang harus mengambil 

keputusan tertentu tentang masa depannya. Dalam hal ini bersama orang 

yang didampingi melihat segi positif dan negative setiap kemungkinan 

pemecahan masalah. 

4. Memperbaiki hubungan 

Fungsi ini dipakai oleh pendamping untuk membantu orang yang 

didampingi bila mengalami konflik batin dengan pihak lain yang 

mengakibatkan putusnya atau rusaknya hubungan.  Dalam fungsi ini 

pendamping berperan sebagai mediator atau penengah yang memfasilitasi 

pihak yang terlibat dalam konflik untuk membicarakannya. 

5. Memberdayakan/memperkuat 

Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menjadi 

penolong bagi dirinya sendiri pada masa depan ketika menghadapi 

kesulitan kembali. Dengan demikian orang yang didampingi diharapkan 

tidak selalu tergantung pada pertolongan orang lain. 
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2.2 Konsep Dasar Keluarga 

Pada saat ini, penerapan teori keperawatan kedalam praktik 

keperawatan keluarga belum lengkap, tapi berkembang secara mengesankan. 

Teori-teori keperawatan sangat menjanjikan apabila diterapkan dalam 

keluarga. Teori-teori tersebut menguraikan dan menjelaskan bukan hanya 

keluarga dalam konteks sehat dan sakit, melainkan juga menguraikan peran 

perawat dalam pengkajian dan intervensi. Namun sampai saat ini teori-teori 

keperawatan tersebut masih dalam tahap awal dari penerapan keperawatan 

keluarga. Teori-teori keluarga memiliki gambaran yang jauh lebih lengkap dan 

memiliki kekuatan lebih dalam menjelaskan tentang perilaku keluarga (teori 

ilmu sosial keluarga) dan intervensi keluarga (teori terapi keluarga), tapi perlu 

dirumuskan ulang atau diadaptasi ulang sehingga teori-teori tersebut cocok 

dengan perspektif keperawatan (Harmoko, 2012 : 9). 

Salah satu teori keperawatan keluarga yang sering digunakan adalah 

teori Friedman. Model pengkajian keluarga Friedman merupakan integrasi 

dari teori sistem, teori perkembangan keluarga, dan teori struktural fungsional 

sebagai teori-teori utama yang merupakan dasar dari model dan alat 

pengkajian keluarga. Teori-teori lain yang ikut berperan kedalam dimensi 

struktural dan fungsional adalah teori komunikasi, peran dan stress keluarga. 

Diagnosa keperawatan keluarga dan strategi intervensi didasarkan pada 

identifikasi data, sosial kultural, perkembangan, struktural, fungsional, dan 

pengkajian stress serta koping (Harmoko, 2012 : 10) 

Dalam teori sistem, keluarga dipandang sebagai suatu sistem terbuka 

dengan batas-batasnya. Sebuah sistem didefinisikan sebagai suatu unit 

kesatuan yang diarahkan pada tujuan, dibentuk dari bagian-bagian yang 
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berinteraksi dan bergantungan satu dengan yang lainnya dan yang dapat 

bertahan dalam jangka waktu tertentu. Teori sistem merupakan suatu cara 

untuk menjelaskan sebuah unit keluarga sebagai sebuah unit yang berkaitan 

dan berinteraksi dengan sistem yang lain (Harmoko, 2012 : 10). 

Pendekatan perkembangan keluarga didasarkan pada observasi bahwa 

keluarga adalah kelompok berusia panjang dengan suatu sejarah ilmiah, atau 

siklus kehidupan, yang perlu dikaji jika dinamika kelompok diinterpretasikan 

secara penuh dan akurat. Teori perkembangan keluarga menguraikan 

perkembangan keluarga dari waktu ke waktu dengan membaginya ke dalam 

satu seri tahap perkembangan yang diskrit. Konsep tentang tahap-tahap siklus 

kehidupan keluarga terdapat saling ketergantungan yang tinggi antara anggota 

keluarga. Sedangkan dalam teori struktural fungsional keluarga dipandang 

sebagai sistem sosial, tapi lebih berorientasi pada hasil daripada proses, yang 

lebih merupakan karakteristik teori sistem. Perspektif struktural fungsional 

yang diterapkan pada keluarga bersifat komprehensif dan mengakui 

pentingnya interaksi antara keluarga dan lingkungan eksternal dan internal 

(Harmoko, 2012 : 11) 

Salah satu aspek terpenting dari perawatan adalah penekanan pada 

unit keluarga. Keluarga bersama dengan individu, kelompok dan komunitas 

adalah klien atau resipien keperawatan. Keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat , merupakan klien keperawatan atau si penerima asuhan 

keperawatan. Keluarga berperan dalam menentukan cara asuhan yang 

diperlukan anggota keluarga yang sakit. Keberhasilan keperawatan di rumah 

sakit dapat menjadi sia-sia jika tidak dilanjutkan oleh keluarga. Secara empiris 

dapat dikatakan bahwa kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan 
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keluarga menjadi sangat berhubungan atau signifikan (Andarmoyo, 2012 : 2). 

Keluarga menempati posisi diantara individu dan masyarakat sehingga dengan 

memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga, perawat mendapat dua 

keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama adalah memenuhi kebutuhan 

individu, dan keuntungan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Dalam pemberian pelayanan kesehatan perawat harus 

memerhatikan nilai-nilai dan budaya yang ada dalam keluarga sehingga dalam 

pelaksanaannya kehadiran perawat dapat diterima oleh keluarga (Andarmoyo, 

2012 : 2). 

2.2.1 Definisi Keluarga 

Banyak definisi yang diuraikan tentang keluarga sesuai dengan 

perkembangan sosial masyarakat. Berikut ini akan dikemukakan 

pengertian keluarga (Mubarak, Chayatin, & Santoso, 2009) 

1. Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat 

oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap 

anggota keluarga selalu berinteraksi satu sama lain. 

2. Menurut Duvall, keluarga adalah sekumpulan orang yang 

dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang 

bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum; 

meningkatkan perkembangan fisik, mental emosional, dan sosial 

dari tiap anggota. 

3. Menurut WHO keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling 

berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. 

4. Menurut Bergess (1977 dalam Mubarak, Chayatin, & Santoso, 

2009), keluarga terdiri atas kelompok orang yang mempunyai 
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ikatan perkawinan, keturunan/hubungan sedarah atau hasil 

adopsi, anggota tinggal bersama dalam satu rumah, anggota 

berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial, serta 

mempunyai kebiasaan/kebudayaan yang berasal dari masyarakat, 

tetapi mempunyai keunikan tersendiri. 

5. Menurut Helvie (1985 dalam Mubarak, Chayatin, & Santoso, 

2009), keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam 

satu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan 

yang erat. 

2.2.2 Tujuan Dasar Keluarga 

   Tujuan dasar pembentukan keluarga adalah: 1) Keluarga 

merupakan unit dasar yang memiliki pengaruh kuat terhadap 

perkembangan individu, 2) Keluarga sebagai perantara bagi kebutuhan 

dan harapan anggota keluarga dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat, 3) Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan anggota keluarga dengan menstabilkan kebutuhan kasih 

sayang, sosio-ekonomi dan kebutuhan seksual, 4) Keluarga memiliki 

pengaruh yang penting terhadap pembentukan identitas seorang 

individu dan perasaan harga diri (Andarmoyo, 2012 : 5) 

 Alasan mendasar mengapa keluarga menjadi fokus sentral dalam 

perawatan adalah : 

1. Dalam sebuah unit keluarga, disfungsi apa saja (penyakit, cidera, 

perpisahan) yang memengaruhi satu atau lebih keluarga, dan 

dalam hal tertentu, sering akan memengaruhi anggota keluarga 

yang lain, dan unit ini secara keseluruhan; 
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2. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara keluarga dan status 

kesehatan para anggotanya; 

3. Melalui perawatan kesehatan keluarga yang berfokus pada 

peningkatan, perawatan diri (self care), pendidikan kesehatan, dan 

konseling keluarga, serta upaya-upaya yang berarti dapat 

mengurangi resiko yang diciptakan oleh pola hidup keluarga dan 

bahaya dari lingkungan; 

4. Adanya masalah-masalah kesehatan pada salah satu anggota 

keluarga dapat menyebabkan ditemukannya faktor-faktor risiko 

pada anggota keluarga yang lain; 

5. Tingkat pemahaman dan berfungsinya seorang individu tidak 

lepas dari andil sebuah keluarga; 

6. Keluarga merupakan sistem pendukung yang sangat vital bagi 

kebutuhan-kebutuhan individu (Andarmoyo, 2012 : 6) 

2.2.3 Tipe Keluarga 

   Seiring dengan tuntutan keluarga untuk beradaptasi dengan 

lingkungan sosial dan budaya maka bentuk keluarga pun akan 

berubah sesuai dengan tuntutan tersebut. Berbagai bentuk keluarga 

menggambarkan adaptasi terhadap keluarga yang terbeban pada orang 

dan keluarga. Setiap keluarga mempunyai kekuatan sendiri untuk 

dipengaruhi lingkungan (Andarmoyo, 2012 : 6). 

   Dalam sosiologi keluarga, berbagai bentuk keluarga 

digolongkan menjadi dua bagian besar yaitu bentuk tradisional dan 

nontradisional atau sebagai bentuk normatif dan nonnormative serta 

bentuk keluarga varian. Bentuk keluarga varian digunakan untuk 
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menyebut bentuk keluarga yang merupakan variasi dari bentuk 

normatif yaitu semua bentuk deviasi dari keluarga inti tradisional. 

Berikut akan dijelaskan beberapa bentuk keluarga yang berkaitan 

dengan pemberian asuhan keperawatan keluarga (Andarmoyo, 2012:7) 

1. Nuclear Family. Keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak 

yang tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal 

dalam suatu ikatan perkawinan, satu/keduanya dapat bekerja di 

luar rumah. 

2. Extended Family. Adalah keluarga inti ditambah dengan sanak 

saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara sepupu, 

paman, bibi, dan sebagainya. 

3. Reconstituted Nuclear. Pembentukan baru dari keluarga inti melalui 

perkawinan kembali suami/istri, tinggal dalam pembentukan satu 

rumah dengan anak-anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan 

lama maupun hasil dari perkawinan baru. Satu atau keduanya 

dapat bekerja diluar rumah. 

4. Middle age/aging couples. Suami sebagai pencari uang, istri di 

rumah/kedua-duanya bekerja di rumah, anak-anak sudah 

meninggalkan rumah karena sekolah/perkawinan/meniti karier. 

5. Dyadic Nuclear. Suami istri yang sudah berumur dan tidak 

mempunyai anak, keduanya/salah satu bekerja di rumah. 

6. Single Parent. Satu orang tua sebagai akibat perceraian/kematian 

pasangannya dan anak-anaknya dapat tinggal di rumah/diluar 

rumah. 

7. Dual carier. Suami istri atau keduanya berkarier dan tanpa anak. 
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8. Commuter Married. Suami istri/keduanya orang karier dan tinggal 

terpisah pada jarak tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-

waktu tertentu. 

9. Single Adult. Wanita atau pria dewasa yang tinggal sendiri dengan 

tidak adanya keinginan untuk menikah. 

10. Three Generation. Tiga generasi atau lebih tinggal dalam satu rumah. 

11. Institutional. Anak-anak atau orang-orang dewasa tinggal dalam 

suatu panti-panti. 

12. Comunal. Satu rumah terdiri atas dua/lebih pasangan yang 

monogami dengan anak-anaknya dan bersama-sama dalam 

penyediaan fasilitas. 

13. Group marriage. Satu perumahan terdiri atas orang tua dan 

keturunannya didalam satu kesatuan keluarga dan tiap individu 

adalah menikah dengan yang lain dan semua adalah orang tua dari 

anak-anak. 

14. Unmarried Parent and child. Ibu dan anak dimana perkawinan tidak 

di kehendaki, anaknya di adopsi. 

15. Cohibing couple. Dua orang/satu pasangan yang tinggal bersama 

tanpa pernikahan 

(Harmoko, 2012 : 23) 

2.2.3.1 Tipe Keluarga Tradisional 

1. Keluarga inti : suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, 

dan anak (kandung/angkat). 

2. Keluarga besar : keluarga inti ditambah keluarga lain yang 

mempunyai hubungan darah misal kakak, nenek, paman, bibi. 
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3. Single Parent: suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua 

dengan anak (kandung/angkat). Kondisi ini dapat disebabkan 

oleh kematian/perceraian. 

4. Single Adult : suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang 

dewasa. 

5. Keluarga lanjut usia : terdiri dari suami istri lanjut usia (Harmoko, 

2012 : 24) 

2.2.3.2 Tipe Keluarga Non Tradisional 

1. Commune family : lebih satu keluarga tanpa pertalian darah 

hidup serumah. 

2. Orang tua (ayah ibu) yang tidak ada ikatan perkawinan dan anak 

hidup bersama dalam satu rumah tangga. 

3. Homoseksual : dua individu yang sejenis hidup bersama dalam 

satu rumah tangga (Harmoko, 2012 : 25) 

 2.2.4 Fungsi dan Tugas Keluarga 

Dalam suatu keluarga ada beberapa fungsi dan tugas keluarga 

yang dapat dijalankan. Fungsi keluarga adalah sebagai berikut 

(Harmoko, 2012 : 32) 

1. Fungsi Biologis, yaitu fungsi untuk meneruskan keturunan, 

memelihara dan membesarkan anak, serta memenuhi kebutuhan 

gizi keluarga. 

2. Fungsi psikologis, yaitu memberikan kasih sayang dan rasa aman 

bagi keluarga, memberikan perhatian diantara keluarga, 

memberikan kedewasaan kepribadian anggota keluarga, serta 

memberikan identitas pada keluarga. 
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3. Fungsi sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah 

laku sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing dan 

meneruskan nilai-nilai budaya. 

4. Fungsi ekonomi, yaitu mencari sumber-sumber penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga saat ini dan menabung untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang. 

5. Fungi pendidikan, yaitu menyekolahkan anak untuk memberikan 

pengetahuan, ketrampilan, membentuk perilaku anak sesuai 

dengan bakat dan minat yang dimilikinya, mempersiapkan anak 

untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi 

peranannya sebagai orang dewasa, serta mendidik anak sesuai 

dengan tingat perkembangannya. 

Menurut Berns (2000 dalam Lestari, 2014), keluarga memiliki 

lima fungsi dasar yaitu : 

1. Reproduksi, keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan 

populasi yang ada di dalam masyarakat. 

2. Sosialisasi/edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, 

keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari 

generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda. 

3. Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada 

anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran 

gender. 

4. Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat berlindung, 

makanan, dan jaminan kehidupan. 
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5. Dukungan emosi/pemeliharaan, keluarga memberikan 

pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi 

yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan 

sehingga memberikan rasa aman pada anak (Lestari, 2014 : 22) 

Kajian tentang keberfungsian keluarga merupakan salah satu 

topik yang memperoleh perhatian dari para peneliti dan terapis. Secara 

umum keberfungsian keluarga merujuk pada kualitas kehidupan 

keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem, dan berkenaan 

dengan kesejahteraan, kompetensi, kekuatan, dan kelemahan keluarga 

(Shek, 2002 : 23). 

Kesanggupan keluarga melaksanakan perawatan atau 

pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga 

yang dilaksanakan. Keluarga yang dapat melaksanakan tugas 

kesehatan dengan baik berarti sanggup menyelesaikan masalah 

kesehatan keluarga. Selain keluarga mampu melaksanakan fungsi 

dengan baik, keluarga juga harus mampu melakukan tugas kesehatan 

keluarga (Harmoko, 2012 : 39). Tugas kesehatan keluarga adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengenal masalah kesehatan keluarga 

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh 

diabaikan, karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan 

berarti. Orang tua perlu mengenal keadaan kesehatan dan 

perubahan-perubahan yang dialami oleh anggota keluarganya. 

Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga, secara 

tidak langsung akan menjadi perhatian keluarga atau orang tua. 
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Apabila menyadari adanya perubahan, keluarga perlu mencatat 

kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar 

perubahannya. 

2. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari 

pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan 

pertimbangan siapa diantara anggota keluarga yang mempunyai 

kemampuan memutuskan sebuah tindakan. Tindakan kesehatan 

yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat agar masalah 

kesehatan yang sedang terjadi dapat dikurangi atau teratasi. Jika 

keluarga mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan, 

maka keluarga dapat meminta bantuan kepada orang lain 

dilingkungan tempat tinggalnya. 

3. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

Sering mengalami keterbatasan, maka anggota keluarga yang 

mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan 

lanjutan atau perawatan agar masalah yang lebih parah tidak 

terjadi. Perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan 

kesehatan atau dirumah apabila keluarga telah memiliki 

kemampuan melakukan tindakan untk pertolongan pertama. 

4. Mempertahankan suasana rumah yang sehat 

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan 

bersosialisasi bagi anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga 

akan memiliki waktu lebih banyak berhubungan dengan 

lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, kondisi rumah 
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haruslah dapat menjadikan lambang ketenangan, keindahan, dan 

dapat menunjang derajat kesehatan bagi anggota keluarga. 

5. Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat 

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan 

dengan kesehtan keluarga atau anggota keluarga harus dapat 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada disekitarnya. Keluarga 

dapat berkonsultasi atau meminta bantuan tenaga keperawatan 

untuk memecahkan masalah yang dialami anggota keluarganya, 

sehingga keluarga dapat bebas dari segala macam penyakit 

(Harmoko, 2012 : 40). 

Kelima tugas kesehatan keluarga tersebut saling terkait dan 

perlu dilakukan oleh keluarga, perawat perlu mengkaji sejauh mana 

keluarga mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan 

memberikan bantuan atau pembinaan terhadap keluarga untuk 

memenuhi tugas kesehatan keluarga (Harmoko, 2012 : 41). Dalam 

sebuah keluarga ada beberapa tugas dasar yang didalamnya terdapat 

delapan tugas tugs pokok, antara lain : 

1. Memelihara kesehatan fisik keluarga dan para anggotanya 

2. Berupaya untuk memelihara sumber-sumber daya yang ada dalam 

keluarga 

3. Mengatur tugas masing-masing anggota sesuai dengan 

kedudukannya 

4. Melakukan sosialisasi antar anggota keluarga agar timbul 

keakraban dan kehangatan para anggota keluarga 

5. Melakukan pengaturan jumlah anggota keluarga yang diinginkan 
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6. Memelihara ketertiban anggota keluarga 

7. Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang 

lebih luas 

8. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga 

(Harmoko, 2012 : 41) 

2.3 Teori tentang Sikap 

 1. Teori Rosenberg 

Teori Rosenberg dikenal dengan teori affective-cognitive consistencydalam 

hal sikap dan teori ini juga disebut teori dua faktor. (Rosenberg, 1964 

dalam Wawan & Dewi, 2011 : 25) memusatkan perhatiannya pada 

hubungan komponen kognitif dan komponen afektif. Pengertian kognitif 

dalam sikap tidak hanya mencangkup tentang pengetahuan-pengetahuan 

yang berhubungan dengan objek sikap, melainkan juga mencangkup 

kepercayaan atau beliefs tentang hubungan antara sikap itu dengan sistem 

nilai yang ada didalam diri individu. 

Komponen afektif berhubungan dengan bagaimana perasaan yang 

timbul pada seseorang yang menyertai sikapnya, dapat positif serta dapat 

juga negatif terhadap objek sikap. Bila seseorang yang mempunyai sikap 

yang positif terhadap objek sikap, maka ini berarti adanya hubungan pula 

dengan nilai-nilai positif yang lain yang berhubungan dengan objek sikap 

tersebut, demikian juga dengan sikap yang negatif. 

Ini berarti menurut (Rosenberg, 1964 dalam Wawan & Dewi, 2011 : 

26) bahwa komponen afektif akan selalu berhubungan dengan komponen 

kognitif dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Rosenberg 

menciptakan skala sikap dan berpendapat bahwa adanya hubungan yang 
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konsisten antara komponen afektif dengan komponen kognitif. Ini berati 

bila seseorang mempunyai sikap yang positif terhadap sesuatu objek, maka 

indeks kognitifnya juga tinggi, demikian sebaliknya. 

 2. Teori Festinger 

Teori menurut (Festinger, 1964 dalam Wawan & Dewi, 2011 : 26) 

dikenal dengan teori disonansi kognitif (the cognitive disonance theory) dalam 

sikap. Festinger meneropong tentang sikap dikaitkan dengan perilaku yang 

nyata, yang merupakan persoalan yang banyak mengundang perdebatan. 

Festinger dalam teorinya mengemukakan bahwa sikap invidu itu 

biasanya konsisten satu dengan yang lain dan dalam tindakannya juga 

konsisten satu dengan yang lain. Menurut Festinger apa yang dimaksud 

dengan komponen kognitf ialah mencangkup pengetahuan, pandangan, 

kepercayaan, tentang lingkungan, tentang seseorang atau tentang tindakan. 

Pengertian disonansi adalah tidak cocoknya antara dua atau tiga elemen-

elemen kognitif. Hubungan antara elemen satu dengan yang lain dapat 

relevan tetapi juga dapat tidak relevan (Wawan dan Dewi, 2011 : 27). 

2.3.1 Pengertian Sikap 

1. Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya 

sendiri, orang lain, objek atau isue (Azwar S, 2000 dalam Wawan & 

Dewi, 2011) 

2. Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih 

tertutup terhadap suatu stimulus atau objek (Notoadmojo, 1997 

dalam Wawan & Dewi, 2011) 
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3. Sikap adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tadi (Purwanto, 1998 

dalam Wawan & Dewi, 2011) 

4. Menurut (Thomas & Znaniecki, 1970 dalam Wawan & Dewi, 2011 

: 28) menegaskan bahwa sikap adalah prediposisi untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu, sehingga sikap bukan 

hanya kondisi internal psikologis yang murni dari individu, tetapi 

sikap lebih merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual. 

Artinya proses ini terjadi secara subjektif dan unik pada diri setiap 

individu. Keunikan ini dapat terjadi oleh adanya perbedaan 

individual yang berasal dari nilai-nilai dan norma yangingin 

dipertahankan dan dikelola oleh individu. 

5. Menurut (Gerungan, 1966 dalam Wawan & Dewi, 2011 : 30) 

menyatakan bahwa sikap adalah pandangan atau sikap perasaan, 

tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai 

dengan sikap terhadap objek. Jadi lebih tepat diterjemahkan 

sebagai sikap dan kesediaan tehadap sesuatu hal. 

2.3.2 Komponen Sikap 

 Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang 

yaitu Azwar S (2000 dalam Wawan & Dewi, 2011) 

1. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai 

oleh individu pemilk sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan 

stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat 

disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut 

masalah isu atau problem yang kontroversial. 
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2. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling 

dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling 

bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah 

mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan 

perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. 

3. Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku 

tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oelh seseorang. Dan 

berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/bereaksi 

terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan 

objek yang dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa 

sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi 

perilaku (Wawan dan Dewi, 2011 : 32) 

Sedangkan menurut (Ahmadi, 2009) tiap-tiap sikap itu 

mempunyai 3 aspek diantaranya : 

1. Aspek Kognitif yaitu berhubungan dengan gejala mengenal 

pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan 

keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau 

kelompok tertentu. 

2. Aspek Afektif berwujud proses yang menyangkut perasaan-

perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, 

dan sebgainya yang ditunjukkan kepada objek-objek tertentu. 

3. Aspek Konatif berwujud proses tendensi/kecenderungan untuk 

berbuat sesuatu objek, misalnya: kecenderungan memberi 
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pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya (Ahmadi, 2009 : 

149) 

2.3.3 Tingkatan Sikap 

 Sikap terdiri dari berbagai tingkatan yakni (Notoatmojo dalam 

Wawan & Dewi, 2011 : 33) 

1. Menerima (receiving)  

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek). 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap 

karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau 

mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau 

salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. 

3. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan 

dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi 

sikap tingkat tiga, misalnya seorang mengajak ibu yang lai 

(tetangga, saudara, dsb) untuk menimbang anaknya ke posyandu 

atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu 

telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak. 

4. Bertanggung Jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

31 
 

Misalnya seorang ibu mau menjadi akseptor KB, meskipun 

mendapatkan tantangan dari mertua atau orang tuanya sendiri. 

2.3.4 Sifat Sikap 

 Sikap dapat pula bersifat positif dan dapat pula bersifat 

negatif (Purwanto, 1998 dalam Wawan & Dewi, 2011 : 34) 

1. Sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, 

menyenangi, mengharapkan obyek tertentu 

2. Sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. 

Disamping pembagian sifat sikap dapat pula dibedakan 

menurut (Ahmadi, 2009 : 153) adalah: 

1. Sikap positif : sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan 

menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-

norma yang berlaku dimana individu itu berada. 

2. Sikap negatif : sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan 

penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang 

berlaku dimana individu itu berada. 

2.3.5 Ciri-Ciri Sikap 

Ciri-ciri sikap adalah (Wawan dan Dewi, 2011 : 34) 

1. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan obyeknya. 

Sifat ini membedakannya dengan sifat motif-motif biogenis 

seperti lapar, haus, kebuthan akan istrahat. 

2. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan 

sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-
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keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada 

orang itu. 

3. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan 

tertentu terhadap suatu obyek dengan kata lain, sikap itu 

terbentuk, dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan 

suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. 

4. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. 

5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat 

alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan atau pengetahuan 

yang dimiliki orang. 

Sikap timbul karena ada stimulus, terbentuknya suatu sikap itu 

banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan 

kebudayaan misalnya: keluarga, norma, golongan agama, dan adat 

istiadat. Dalam hal ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam 

membentuk sikap putra-putranya. Sebab keluargalah sebagai 

kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh paling dominan 

(Ahmadi, 2009 : 156) 

Dari yang dipaparkan diatas, sikap itu mempunyai 

kecenderungan stabil, sekalipun sikap itu dapat mengalami perubahan. 

Sikap itu dibentuk atau pun dipelajari dalam hubungannya dengan 

obyek-obyek tertentu. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, 

maka akan terlihat pentingnya faktor pengalaman dalam rangka 

pembentukan sikap (Wawan dan Dewi, 2011 : 35) 
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2.3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keluarga terhadap 

obyek sikap antara lain (Wawan dan Dewi, 2011 : 36) 

1. Pengalaman pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman 

pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap 

akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut 

terjadidalam situasi yang melibatkan faktor emosional. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 

konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk 

berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang 

yang dianggap penting tersebut. 

3. Pengaruh kebudayaan 

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah 

sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai 

sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang 

memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat 

asuhannya. 

4. Media masa 

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media 

komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan 

secara obyektif cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, 

akibatnya berpengaruh terhadap sikap konsumennya. 
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5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Konsep moral dan ajaran dari lembaga penddikan dan lembaga 

agama sangat menentukan sistem kepercayaan tidaklah 

menghrankan jika kalau pada gilirannya konsep tersebut 

mempengaruhi sikap. 

6. Faktor emosional 

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran 

frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 

2.3.7 Faktor-Faktor Perubah Sikap 

1. Faktor intern : yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia 

itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang 

untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang 

dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar itu biasanya 

disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia, 

terutama yang menjadi minat perhatiannya. 

2. Faktor ekstern : faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. 

Faktor ini berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya : 

interaksi antara manusia dengan hasil kebudayaan manusia yang 

sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, 

radio, televisi, majalah dan lain sebagainya (Ahmadi, 2009 : 157) 

Dalam hal ini (Syerif, 1956 dalam Ahmadi, 2009 : 158) 

mengemukakan bahwa sikap itu dapat diubah atau dibentuk apabila : 

a. Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia 

b. Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dari satu pihak 
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Faktor inipun masih tergantung pula adanya : 

- Sumber penerangan itu memperoleh kepercayaan orang 

banyak/tidak 

- Ragu-ragu atau tidaknya menghadapi fakta dan isi sikap baru itu 

Adapun menurut (Wawan dan Dewi, 2011 : 42) Perubahan 

sikap dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : 

1. Sumber dari pesan 

- Sumber dari pesan dapat berasal dari seseorang, kelompok, 

institusi 

- Dua ciri penting dari sumber pesan : 

a. Kredibilitas 

- Semakin percaya dengan orang yang mengirimkan pesan, 

maka kita akan semakin menyukai untuk dipengaruhi oleh 

pemberi pesan 

- Dua aspek penting dalam kredibilitas, yaitu : 

1. Keahlian keahlian dan kepercayaan saling berkaitan 

2. Kepercayaan  

- Tingkat kredibilitas berpengaruh terhadap daya persuasif, 

Kredibilitas tinggi-daya persuasif tinggi 

Kredibilitas rendah-daya persuasif rendah 

b. Daya tarik 

- Efektifitas daya tarik dipengaruhi oleh : 

- Daya tarik fisik 

- Menyenangkan 

- Kemiripan 
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2. Pesan (isi pesan) 

- Umumnya berupa kata-kata dan simbol-simbol lain yang 

menyampaikan informasi 

- Tiga hal yang berkaitan dengan isi pesan : 

a. Usulan 

 - suatu pernyataan yang kita terima secara tidak kritis 

- pesan dirancang dengan harapan orang akan percaya, 

membentuk sikap, dan terhasut dengan apa yang 

dikatakan tanpa melihat faktanya, contoh iklan di TV 

b. Menakuti 

- cara lain untuk membujuk adalah dengan menakut-

nakuti 

- jika terlalu berlebihan maka orang menjadi takut, 

sehingga informasi justru dijauhi 

c. Pesan satu sisi dan dua sisi 

- pesan satu sisi paling efektif jika orang dalam keadaan 

netral atau sudah menyukai suatu pesan 

- pesan dua sisi lebih disukai untuk mengubah 

pandangan yang bertentangan 

3. Penerima Pesan 

 Beberapa ciri penerima pesan : 

a. Influency 

Sifat kepribadian seseorang tidak berhubungan dengan 

mudahnya seseorang untuk dibujuk, meski demikian: 
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- Anak-anak lebih mudah dipengaruhi daripada orang 

dewasa 

- Orang berpendidikan rendah lebih mudah dipengaruhi 

daripada orang yang berpendidikan tinggi 

b. Arah perhatian dan penafsiran 

- Pesan akan berpengaruh pada penerima, tergantung dari 

persepsi dan penafsirannya 

- Yang terpenting : pesan yang dikirim ke tangan orang 

pertama, mungkin dapat berbeda jika info sampai ke 

penerima kedua (Wawan dan Dewi, 2011 : 44) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sikap adalah 

pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya (Wawan dan Dewi, 2011 : 16) 

a. Faktor internal 

1. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita 

tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan 

mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapat 

informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut YB 

Mantra yang dikutib Notoadmojo (2003), pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang 

akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap 
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berperan serta dalam pembangunan (Nursalam, 2003) pada 

umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah 

menerima informasi 

2. Pekerjaan  

Menurut Thomas yang dikutip oleh (Nursalam, 2003), 

pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama 

untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga. 

Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak 

merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang 

dan banyak tantangan. Sedangkan bekerja umumnya 

merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu 

akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga. 

3. Menurut Elisabeth (1960 dalam Nursalam, 2003), usia adalah 

umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai 

berulang tahun. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang 

yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi 

kedewasaannya. Hal ini akan sebagai dari pengalaman dan 

kematangan jiwa 

b. Faktor Eksternal 

1. Faktor lingkungan 

Menurut (Ann.Mariner, 1968 dalam Nursalam, 2003) 

lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar 

manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi 

perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. 
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2. Sosial budaya 

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat 

mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. 

2.4 Tindakan Invasif 

Arti tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap 

pasien berupa diagnostik atau terapeutik. Dari perspektif  “risk” dan 

“tindakan medik” dapat dimaksud dengan risiko medik adalah keadaan atau 

situasi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul setelah dilakukannya 

tindakan medik oleh dokter. 

Tindakan Invasif adalah tindakan medik yang langsung dapat 

mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. Tindakan invasif sebenarnya 

merupakan bagian dari terapi. Namun, karena tindakan ini sangat sarat 

dengan aspek etik, hukum dan medis (misalnya dengan melukai tubuh pasien 

saat melakukan tindakan operasi) Adapun beberapa tindakan invasif 

diantaranya (Daldiyono, 2007) 

a. Pemasangan infus 

Suatu tindakan memasukkan cairan elektrolit, obat, atau nutrisi ke dalam 

pembuluh darah vena dalam jumlah dan waktu tertentu dengan 

menggunakan set infus 

b. Pengambilan darah arteri  

Pengambilan darah arteri adalah tindakan untuk memeriksa dan 

menganalisis gas darah. Lokasi pengambilan bisa dilakukan di arteri 

radialis, femoralis, brachialis, dan dorsalis pedis. 

Tujuan dari pengambilan darah arteri ini adalah untuk mengetahui PaO2, 

PaCO2, pH, BE dan parameter lain. 
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c. Kateterisasi Urin 

Digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gangguan 

perkemihan karena retensi urin. Kateterisasi urin adalah tindakan 

memasukkan selang karet atau plastik melalui uretra kedalam kandung 

kemih. Pemasangan kateter menyebabkan urin mengalir secara kontinu 

pada pasien yang tidak mampu mengontrol perkemihan atau pasien yang 

mengalami obstruksi pada saluran kemih (Hidayati, 2014) 

2.5 Konsep Keperawatan 

2.5.1 Definisi Perawat 

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di 

dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang berlaku. Jadi dapat diartikan bahwa seorang dapat diartikan perawat, 

manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya telah 

menyelesaikan pendidikan perawat, baik di dalam maupun luar negeri dengan 

membuktikannya melalui ijasah atau surat tanda tamat belajar. Sehingga 

perawat bukan keahlian yang turun temurun, melainkan melalui jenjang 

pendidikan perawat (Keputusan Menteri Kesehatan No. 1239, 2001) 

Perawat atau Nurse berasal dari Bahasa Latin yaitu Nutrix yang berarti 

merawat atau memelihara. Seorang perawat berperan dalam merawat atau 

memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, kecelakaan, 

dan proses penuaan (Harlley, 1997 dalam Sipatuhar, 2008). Perawat 

Profesional merupakan perawat yang bertanggung jawab dan berwenang 

dalam memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan/atau 

berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, sesuai dengan kewenangannya 

(Depkes RI, 2009) 

https://ropeg-kemenkes.or.id/documents/1SK_Menkes1239.pdf
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2.5.2 Peran Perawat 

Merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 

seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, yang mana dapat 

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar 

profesi keperawatan yang bersifat konstan. Peran perawat menurut 

(Nursalam, 2007) terdiri dari: 

1. Pemberi Asuhan Keperawatan 

Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan 

kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan 

keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, sehingga dapat 

ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan 

dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar 

manusia, kemudian di evaluasi tingkat perkembangannya. Pemberian 

asuhan keperawatan dilakukan dari yang sederhana hingga yang 

kompleks.  

2. Advokat Klien 

Dilakukan dalam membantu klien dan keluarga dalam 

menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberian pelayanan atau 

informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atau tindakan 

keperawatan yang diberikan kepada pasien, juga dapat berperan dalam 

mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas 

pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakit, hak atas 

privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima 

ganti rugi akibat kelalaian. 
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3. Edukator 

Membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, 

gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan. Sehingga terjadi 

perubahan perilaku dari klien setelah diberikan pendidikan kesehatan. 

4. Koordinator 

Mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan 

kesehatan dari tim kesehatan, sehingga pemberian pelayanan kesehatan 

dapat terarah, serta sesuai dengan kebutuhan klien.  

5. Kolaborator 

Perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, terapis, 

fisioterapis, ahli gizi, dan lainnya dengan berupaya mengidentifikasi 

pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk diskusi atau tukar 

pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. 

6. Konsultan 

Sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan 

keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas 

permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan 

keperawatan yang diberikan.  

7. Peneliti/Pembaharu 

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan 

perencanaan, kerjasama, perubahan sistematis dan terarah sesuai dengan 

metode pemberian pelayanan keperawatan. 
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2.5.3 Fungsi Perawat 

Dalam menjalankan perannya, perawat melaksanakan berbagai fungsi, 

diantaranya:  

1. Fungsi Independen 

Merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, yang 

mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri 

dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia, seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis 

(pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan 

elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktifitas 

dan lainnya), pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, 

pemenuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri, dan 

aktualisasi diri. 

2. Fungsi Dependen 

Fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi 

dari perawat lain, sehingga sebagian tindakan pelimpahan tugas yang 

diberikan. Hal ini biasa dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat 

umum, atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. 

3. Fungsi Interdependen 

Dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di 

antara tim satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila 

bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian 

pelayanan, seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita 

yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat di atasi 

dengan tim perawat saja, melainkan juga dari dokter ataupun yang lainnya. 
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2.5.4 Kewenangan dan kewajiban Perawat 

Kewenangan dan Kewajiban perawat berdasarkan Kepmenkes RI 

No: 1239 tahun 2001 bahwa perawat pelaksana dalam praktik keperawatan 

memiliki kewenangan : 

1. Melaksanakan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, merumuskan 

diagnosa keperawatan, menyusun perencanaan keperawatan, 

melaksanakan tindakan keperawatan. 

2. Melaksanakan tindakan keperawatan meliputi : Intervensi keperawatan, 

observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan. 

Dalam pelaksanaan kewenangan, perawat wajib membantu klien yang 

sehat untuk memelihara dan mengoptimalkan kesehatannya, membantu klien 

memperoleh kembali kesehatannya, membantu klien yang tidak dapat 

sembuh untuk menyadari potensinya dan membantu klien yang akan 

menghadapi ajal agar diperlakukan secara manusiawi dan menghargai 

martabatnya. Selain itu perawat wajib menghormati klien, merujuk kasus yang 

tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, memberi informasi, meminta persetujuan tindakan 

yang akan dilakukan serta melaksanakan dokumentasi keperawatan dengan 

baik. 

Sebagai perawat dengan peran utama memberi asuhan keperawatan 

langsung kepada klien, perawat memiliki beberapa kemampuan dan otonomi 

yang jelas sebagai profesi. Komponen penting yang harus dimiliki perawat 

yakni berpikir kritis, memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat profesional 

untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan memiliki sikap asertif, 

dasar ilmu pengetahuan yang kuat, memiliki kemampuan membuat keputusan 
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yang aman, mampu berkomunikasi dan semangat kolegitas dalam tim 

(Depkes RI, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


