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PARADIGMA KEPERAWATAN
The paradigmsis the way we perceive the world … the
paradigms explain the worlds to us on predict is behavior
( Adam Smith 1975 )
•
•

Paradigma adlh pola pikir dalam memahami dan menjelaskan
aspek tertentu dari dari setiap kenyataan .( Ferguson )
Sebagai satu perangkat bantuan yang memeiliki nilai tinggi
dan cara pandang dasar yang khas dlm melihat , memeikirkan ,
memberi makna , menyikapi dan

( Poerwanto P, 1977 ) memilih tindakan mengenai sesuatu
kenyataan
atau fenomena kehidupan manusia

Suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat ,
memikirkan, memberi makna,
menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena
yang ada dalam keperawatan .
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Paradigma keperawatan terdiri dari :
1. Komponen keperawatan
2. Kesehatan dlm rentang sehat sakit
3. Lingkungan
4. Manusia
Manusia
Keperawatan

Kesehatan
Linkungan
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Konsep Manusia
Manusia adalah mahluk biopsikososial dan
Spritual yg utuh
satu kesatuan utuh
dr aspek jasmani dan rohani dan unik krn
mempunyai berbagai macam kebutuhan
sesuai dgn tkt Perkembangannya.( Konsorium
Ilmu Kesehatan, 1992 )
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Individu sbg klien
Individu adalah agt klg yang unik sbg kesatuan
utuh dr aspek biologi, psikologi, sosial dan spritual.
Peran perawat pd individu sbg klien: memenuhi
kebutuhan dasarnya ; biologi, psikologi, sosial dan
Spiritual krn adanya kelemahan fisik dan mental,
keterbatasan pengetahuan, kurang kemauan
menuju kemandirian pasien .
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Keluarga sbg Klien

Keluarga merupakan sekelompok individu yg berhubungan
erat secara terus menerus dan terjadi interaksi satu
sama
lain, ada beberapa alasan keluarga merupakan salah satu
pelayanan keperawatan :
1. Keluarga adalah unit utama masyarakat dan mrpkan lembaga
yang menyangkut kehidupan masyarakat .
2. Keluarga sbg suatu kelompok dpt menimbulkan, mencegah,
memperbaiki atau mengabaikan masalah-masalah kesehatan
mulai dari awal sampai pd penyelesaiannya akan dipengaruhi oleh
keluarga.
3. Masalah kesehatan dlm keluraga slg berkaitan.
4. Dalam merawat pasien sbg individu , keluarga tetap berperan sbg
pengambilan keputusan dlm perawatannya.
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Masyarakat sebagai Klien
Masyarakat adalah suatu pranata yang terbentuk krn
interaksi antara manusia dan budaya dlm
lingkungannya , bersifat dinamis dan terdiri dari
individu, keluarga, kelompok dan komunitas yang
mempunyai tujuan dan norma sbg sistem nilai.
Ada 6 faktor pengaruh masyarakat/ komunitas thdp agt masy yaitu :
•
Fasilitas pelayanan kesehatan
•
Fasilitas pendidikan dan tersedianya fasilitas rekreasi
•
Tranportasi dan fasilitas komunikasi
•
Fasilitas sosial
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Konsep Keperawatan
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan
profesional sebagi bagian integral pelayanan
kesehatan berbentuk pelayanan biologi , psikologi,
sosial dan spiritual secara komprehensif,
ditujukan kepada individu, keluarga dan masy
sehat maupun sakit mencakup siklus hidup
manusia.
Keperawatan yg komprehensif memperhatikan klien
sbg individu keluarga dan masy. dgn membantu
mengadakan penyesuaian diri yang dibutuhkan
akibat penyakit yg dideritanya shg mampu
melaksanakan aktivitas sehari-hari.
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Sebagai suatu profesi, keperawatan memiliki
falsafah yang bertujuan mengarahkan kegiatan
keperawatan yg dilakukan.
1. Keperawatan menganut pandangan yang
holistik thdp manusia .
2. Kegiatan Kep. Dilakukan dgn pendekatan
humanistik.
3. Keperawatan Bersifat universal
4. Keperawatan Dalah bagian Integral dari
pelayanan kesehatan .
5. Kep. Menganggap klien sbg partner aktif.
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KONSEP SEHAT
SAKIT
Defenisi Sehat dan sakit menurut dasar
keperawatan
Sehat WHO ( 1947 )

Sehat : suatu keadaan yg sempurna baik fisik,
mental dan
sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas
dari
penyakit cacat dan kelemahan.
Mengandung 3 Karakteristik :
1. Merefleksikan perhatian pd individu sbg manusia
2. Memandang sehat dlmAKPER
dalam
HKBPkonteks
BALIGE lingk internal &
eksternal

President s conumision on health Need of Nation Stated ( 1953 )
Sehat bukan merupakan suatu kondisi, ttp merupakan
penyesuaian , bukan merupakan suatu keadaan tapi
merupakan proses.
Proses adaptasi individu yg tdk hanya terhadap fisik
mereka ttp thdp lingk sosialnya.

Defenisi sehat dalam Keperawatan
Pender ( 1982 )
Sehat : Aktualisasi ( perwujudan yg diperoleh individu melalui kepuasan
dlm berhubungan dgn orang lain , prilaku yg sesuai dgn tujuan,
perawatan diri yg kompoten sdgkan penyesuaian diperlukan untuk
mempertahankan stabilitas dan integritas struktural.
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Payne ( 1983 )
Sehat : Fungsi efektif dari sumber-sumber
perawatan diri ( self care resources ) yg menjamin
tindakan untuk perawatan diri ( self care Actions )
secara adekuat.
Self care resources
Mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap

Self care Actions
Prilaku yg sesuai dgn tujuan diperlukan utkmemperoleh ,
mempertahankan + meningkatkan fungsi fisik, psikososial dan
spiritual.
AKPER HKBP BALIGE

Defenisi Sehat menurut Perseorangan
Pengertian & gambaran ssorang tentang
sehat sangat bervariasi :Pengertian &
gambaran ssorang tentang sehat sangat
bervariasi :persepsi.
Faktor yg mempengaruhi diri ssorang ttg
sehat :
1. Status Perkembangan Kemampuan
mengerti ttg keadaansehat dan
kemampuan berespon thdp perubahan dlm
kesehatan dikaitkan dgn usia.
2. Pengaruh sosial dan kultural
3. Pengalaman masa lalu
4. Harapan ssorang tentang dirinya
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Defenisi sakit
Bauraan ( 1965 )
Ssorg mgnakan 3 kriteria utk menentukan
apakah mrk sakit :
1.Adanya gejala
2.Persepsi ttg bgmn mrk merasakan
3.Kemmpuan utk melakasanakan aktivitas sehari-hari.
Penyakit
Istilah medis yg digambarkan Ggn dlm fungsi tubuh yg mghasilkan berkurangnya
kapasitas
Hubungan antara sehat sakit dan penyakit
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Hubungan antara sehat, sakit dan penyakit
• Hasil interaksi ssorang dgn lingkungan
• Sbg manifestasi keberhasilan /kegagalan dlm
beradaptasi dgn lingkungan
• Gangguan kesehatan ; ketdk seimbangan antara faktor
: Host - Agent - Environment

Rentang Sehat Sakit
– Suatu skala ukur secara relatif dlm mengukur
keadaan sehat /kesehatan ssorang
– Kedudukannya pd skala tingkat ukur : dinamis dan
bersifat universal
– Jarak dlm skala ukur : keadaan sehat secara
optimal pd satu titik dan kematian pd titik yg lain
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Rentang Sehat – Sakit menurut model “ Holistik Health “

Sejahtera Sehat Sehat Setengah Sakit a sakit Mati
yg optimal sekali normal sakit
kurang kritis
sehat

Tahapan sakit menurut suchman tbg 5 tahap :
1.Tahap mengalami gejala
• Tahap transisi
• Mempunyai 3 aspek : secara fisisk , Kognitif , respon emosi thd ketakutan/kecemasan
• Konsultasi dgn org terdekat
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2.Tahap Asumsi thdp peran sakit
• Penerimaan thdp rasa sakit
• Individu mencari kepastian sakitnya dr klg atau teman
• Mencari pertolongan dr profesi kesehatan , yg lain mengobati sendiri, mengikuti
nasehat temanatau klg
• Akhir dr tahap ini dpt ditemukan bhw gejala tlh berubah dan merasa lbh baik
3.Tahap kontak dgn pelayanan kesehatan
• Individu yg sakit
• 3 tipe informasi : - Validasi keadaan sakit
- Penjelasan ttg gejala yg tdk dimengerti
- Kenyakinanbhw mereka akan baik
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4.Tahap Ketergantungan
Perawat : Mengkaji Kebutuhan ketergantungan pasien dikaitkan dgn thp
perkembanagan
Support thdp prilaku pasien yg mengarah pd kemandirian
5.Tahap Penyembuhan
• Pasien belajar utk melepaskan peran sakit
• Kesiapan utk fungsi sosial
Perawat : Membantu pasien utk berfungsi dgn meningkatkan kemandirian
Memberi harapan dan support
Prilaku peran sakit yaitu kegiatan yg dilakukan oleh individu yg mempertimbangkan
dirinya sakit dgn tujuan utkmemperoleh kesehatan.
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Parsons : 4 aspek dari peran sakit
1. Klien tdk memegang t.jawab utk kondisi
mereka
2. Klien dibebaskan dr tugas dan fungsi sosial
3. Klien diharuskan utk berusaha utk m’roleh
kondisi sehat
4. Klien dan klg harus mencari bantuan orang
yg berkompoten
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Penugasan
1. Perubahan yang terjadi pada
keluarga
2. Dampak dirawat / efek dari
hospitalisasi
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Belajar Mandiri :
Konsep sehat sakit hal 31-39 . H.Zaidin
Ali . Dasar-dasar ilmu Keperawatan
Profesional .
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