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Specific Learning ObjectivesSpecific Learning Objectives
�� Menjelaskan konsep sehat dan sakit serta penyebabnya dari Menjelaskan konsep sehat dan sakit serta penyebabnya dari 
sudut pandang sosiobudayasudut pandang sosiobudaya

�� Menjelaskan teori penyebab penyakit dan peranannya Menjelaskan teori penyebab penyakit dan peranannya 
dalam memberi sanksi dan dorongan terhadap normadalam memberi sanksi dan dorongan terhadap norma--
norma budayanorma budaya

�� Menjelaskan teori penyakit dan rasionalisme dalam Menjelaskan teori penyakit dan rasionalisme dalam 
pemilihan perawatan kesehatan yang ada pada masyarakat pemilihan perawatan kesehatan yang ada pada masyarakat 
Menjelaskan teori penyakit dan rasionalisme dalam Menjelaskan teori penyakit dan rasionalisme dalam 
pemilihan perawatan kesehatan yang ada pada masyarakat pemilihan perawatan kesehatan yang ada pada masyarakat 
berdasarkan pandangan budayaberdasarkan pandangan budaya

�� Menjelaskan fungsi perawatan kesehatan masyarakatMenjelaskan fungsi perawatan kesehatan masyarakat

�� Menjelaskan kerangka konsep perawatan kesehatanMenjelaskan kerangka konsep perawatan kesehatan

�� Menjelaskan kegunaan pemisahan teori penyebab penyakit Menjelaskan kegunaan pemisahan teori penyebab penyakit 
dari aspek budaya dengan pemilihan perawatan kesehatandari aspek budaya dengan pemilihan perawatan kesehatan



Konsep SehatKonsep Sehat

�� Pada masa lalu, sebagian besar individu dan Pada masa lalu, sebagian besar individu dan 
masyarakat memandang sehat dan sakit sebagai masyarakat memandang sehat dan sakit sebagai 
sesuatu sesuatu Hitam atau PutihHitam atau Putih. . 
�� kesehatan merupakan kondisi kebalikan dari penyakit kesehatan merupakan kondisi kebalikan dari penyakit 
atau kondisi yang terbebas dari penyakit. atau kondisi yang terbebas dari penyakit. atau kondisi yang terbebas dari penyakit. atau kondisi yang terbebas dari penyakit. 

�� Pendekatan pada abad kePendekatan pada abad ke--2121, sehat dipandang , sehat dipandang 
dengan perspektif yang lebih luas. Luasnya aspek itu dengan perspektif yang lebih luas. Luasnya aspek itu 
meliputi rasa memiliki kekuasaan, hubungan kasih meliputi rasa memiliki kekuasaan, hubungan kasih 
sayang, semangat hidup, jaringan dukungan sosial sayang, semangat hidup, jaringan dukungan sosial 
yang kuat, rasa berarti dalam hidup, atau tingkat yang kuat, rasa berarti dalam hidup, atau tingkat 
kemandirian tertentukemandirian tertentu



Definisi SehatDefinisi Sehat

�� Menurut Menurut WHO (1947)WHO (1947) : suatu keadaan yang : suatu keadaan yang 
sempurna baik secara fisik, mental dan sosial sempurna baik secara fisik, mental dan sosial 
serta tidak hanya bebas dari penyakit atau serta tidak hanya bebas dari penyakit atau 
kelemahankelemahan

�� UU Kesehatan No.23 tahun 1992UU Kesehatan No.23 tahun 1992 tentang tentang 
Kesehatan: Kesehatan: Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 
badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup 
produktif secara sosial dan ekonomiproduktif secara sosial dan ekonomi. . 



Konsep SakitKonsep Sakit

�� Sakit (Sakit (illnessillness): ): perasaan pribadi perasaan pribadi seseorang yang seseorang yang 
merasa kesehatannya terganggu, yang tampak dari merasa kesehatannya terganggu, yang tampak dari 
keluhan sakit yang dirasakannya, seperti tidak enak keluhan sakit yang dirasakannya, seperti tidak enak 
badan dsb.badan dsb.
�� Sifat: subjektifSifat: subjektif�� Sifat: subjektifSifat: subjektif

�� Penyakit (Penyakit (diseasedisease): suatu konsepsi medis menyangkut ): suatu konsepsi medis menyangkut 
suatu keadaan tubuh yang tidak normal karena suatu keadaan tubuh yang tidak normal karena 
sebabsebab--sebab tertentu yang dapat diketahui dari sebab tertentu yang dapat diketahui dari 
tandatanda--tanda dan gejalatanda dan gejala--gejalagejalanya oleh para ahli.nya oleh para ahli.
�� Sifat: objektifSifat: objektif



Penyakit dan Sakit Kombinasi alternatifPenyakit dan Sakit Kombinasi alternatif

Sakit (illness)

Penyakit (disease)
Tak Hadir

(not present)

Hadir

(present)

Tak Dirasa

11 22

33 44

Tak Dirasa

(Not perceived)

Dirasakan

(perceived)



Konsep PenyakitKonsep Penyakit

�� PersonalistikPersonalistik: munculnya penyakit disebabkan oleh : munculnya penyakit disebabkan oleh 
intervensi dari suatu agen yang aktif, yang dapat intervensi dari suatu agen yang aktif, yang dapat 
berupa makhluk supranatural(makhluk berupa makhluk supranatural(makhluk 
gaib/dewa/tuhan), makhluk yang bukan manusia gaib/dewa/tuhan), makhluk yang bukan manusia 
(hantu, roh leluhur/roh jahat) maupun makhluk (hantu, roh leluhur/roh jahat) maupun makhluk 
manusia (tukang sihir/tenung/santet)manusia (tukang sihir/tenung/santet)

�� NaturalistikNaturalistik, suatu model keseimbangan unsur, suatu model keseimbangan unsur--
unsur dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan unsur dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan 
tubuh menurut usia dan kondisi individu dalam tubuh menurut usia dan kondisi individu dalam 
lingkungan alamiah dan lingkungan sosiallingkungan alamiah dan lingkungan sosial

��Sehat: kalau seimbangSehat: kalau seimbang

��Sakit: kalau tak seimbangSakit: kalau tak seimbang



Konsep PenyakitKonsep Penyakit

Konsep penyakit masyarakat BaratKonsep penyakit masyarakat Barat

1.1. Ada organisme patogenAda organisme patogen

2.2. Pengaruh perubahan cuacaPengaruh perubahan cuaca

Faktor dalam tubuh manusia (genetik)Faktor dalam tubuh manusia (genetik)3.3. Faktor dalam tubuh manusia (genetik)Faktor dalam tubuh manusia (genetik)

4.4. Trias epidemiologi: lingkungan, manusia Trias epidemiologi: lingkungan, manusia 
(endogen), dan faktor luar (eksogen)(endogen), dan faktor luar (eksogen)



MODEL SEHAT SAKITMODEL SEHAT SAKIT

1.1. Model Model Rentang SehatRentang Sehat--Sakit Sakit (Neuman)(Neuman)

2.2. Model Model Kesejahteraan Tingkat Tinggi Kesejahteraan Tingkat Tinggi 
(Dunn)(Dunn)

Model Model AgenAgen--PejamuPejamu--Lingkungan Lingkungan (Leavell (Leavell 3.3. Model Model AgenAgen--PejamuPejamu--Lingkungan Lingkungan (Leavell (Leavell 

at all.at all.))

4.4. Model Model KeyakinanKeyakinan--KesehatanKesehatan

5.5. Model Model PeningkatanPeningkatan--Kesehatan Kesehatan (Pender)(Pender)



Model Model Rentang SehatRentang Sehat--Sakit Sakit (Neuman)(Neuman)
� Sehat dalam suatu rentang merupakan tingkat kesejahteraan klien pada waktu 

tertentu , yang terdapat dalam rentang dan kondisi sejahtera yang optimal , 

dengan energi yang paling maksimum, sampai kondisi kematian  yang 

menandakan habisnya energi total

� Sakit merupakan proses dimana fungsi individu dalam satu atau lebih dimensi 

yang ada mengalami perubahan atau penurunan bila dibandingkan dengan 

kondisi individu sebelumnya.

� Kekurangan dari model ini:� Kekurangan dari model ini:

� sulitnya menentukan tingkat kesehatan klien sesuai dengan titik tertentu 

yang ada diantara dua titik ekstrim pada rentang itu

� Efektif jika digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan saat ini 

dengan tingkat kesehatan sebelumnya



Kematian

Prematur

Kesejahteraan, Tingkat 

Tinggi

Model sejahtera

Ketidakmampuan
Gejala Tanda Kesadaran pendidikan Pertumbuhan

Prematur

Model Tindakan



Model Model Kesejahteraan Tingkat Tinggi Kesejahteraan Tingkat Tinggi (Dunn)(Dunn)

�� Berorientasi pada cara memaksimalkan potensi Berorientasi pada cara memaksimalkan potensi 
sehat pada individu melalui perubahan perilaku.sehat pada individu melalui perubahan perilaku.

�� Model ini berhasil diterapkan untuk perawatan Model ini berhasil diterapkan untuk perawatan 
lansia, dan juga digunakan dalam keperawatan lansia, dan juga digunakan dalam keperawatan lansia, dan juga digunakan dalam keperawatan lansia, dan juga digunakan dalam keperawatan 
keluarga maupun komunitas.keluarga maupun komunitas.



Model Model AgenAgen--PejamuPejamu--Lingkungan Lingkungan (Leavell (Leavell 

at all.at all.))

�� AgenAgen: : Berbagai faktor internalBerbagai faktor internal--eksternal yang eksternal yang 
dengan atau tanpanya dapat menyebabkan dengan atau tanpanya dapat menyebabkan 
terjadinya penyakit atau sakit. Agen ini bisa terjadinya penyakit atau sakit. Agen ini bisa 
bersifat biologis, kimia, fisik, mekanis, atau bersifat biologis, kimia, fisik, mekanis, atau 
psikososial.psikososial.psikososial.psikososial.

�� Pejamu:Pejamu: Sesorang atau sekelompok orang yang Sesorang atau sekelompok orang yang 
rentan terhadap penyakit/sakit tertentu.rentan terhadap penyakit/sakit tertentu.

�� Lingkungan: Lingkungan: seluruh faktor yang ada diluar seluruh faktor yang ada diluar 
pejamu.pejamu.



Model Model KeyakinanKeyakinan--KesehatanKesehatan

�� Model ini memberikan cara bagaimana klien akan Model ini memberikan cara bagaimana klien akan 
berprilaku sehubungan dengan kesehatan mereka  dan berprilaku sehubungan dengan kesehatan mereka  dan 
bagaimana mereka mematuhi terapi kesehatan yang bagaimana mereka mematuhi terapi kesehatan yang 
diberikan. diberikan. 

�� Terdapat tiga komponen Terdapat tiga komponen Terdapat tiga komponen Terdapat tiga komponen 
1.1. Persepsi Individu tentang Persepsi Individu tentang kerentanankerentanan dirinya dirinya 

terhadap suatu penyakit.terhadap suatu penyakit.
�� Misal: seorang klien perlu mengenal adanya pernyakit Misal: seorang klien perlu mengenal adanya pernyakit 

koroner melalui riwayat keluarganya, apalagi kemudian koroner melalui riwayat keluarganya, apalagi kemudian 
ada keluarganya yang meninggal maka klien mungkin ada keluarganya yang meninggal maka klien mungkin 
merasakan resiko mengalami penyakit jantungmerasakan resiko mengalami penyakit jantung



2.2. Persepsi Individu terhadap Persepsi Individu terhadap keseriusan penyakit keseriusan penyakit 
tertentu.tertentu.

�� Dipengaruhi oleh variabel demografi dan Dipengaruhi oleh variabel demografi dan 
sosiopsikologis, perasaan terancam oleh penyakit, sosiopsikologis, perasaan terancam oleh penyakit, 
anjuran untuk bertindak (misal: kampanye media anjuran untuk bertindak (misal: kampanye media 
massa, anjuran keluarga atau dokter dll)massa, anjuran keluarga atau dokter dll)

�� Persepsi Individu tentang Persepsi Individu tentang manfaat yang diperoleh manfaat yang diperoleh 
dari tindakan yang diambil.dari tindakan yang diambil.

�� Seseorang mungkin mengambil tindakan preventif, Seseorang mungkin mengambil tindakan preventif, 
dengan mengubah gaya hidup, meningkatkan dengan mengubah gaya hidup, meningkatkan 
kepatuhan terhadap terapi medis, atau mencari kepatuhan terhadap terapi medis, atau mencari 
pengobatan medispengobatan medis



Model Model KeyakinanKeyakinan--KesehatanKesehatan

Persepsi Individual Faktor-Faktor Modifikasi Tindakan Yang Mungkin

Variabel  Demografik

Variabel Sosiofisiologis

KEUNTUNGAN tind  Prev

BARIER thd tindakanKERENTANAN BARIER thd tindakan

Kemungkinan Untuk

BERTINDAK

ANCAMAN

Yang dirasakan

KERENTANAN

Yang dirasakan

KESERIUSAN

Yang dirasakan

PETUNJUK

Untuk bertindak

•Kampanye media

•Saran Dokter

•Penyakit keluatga



Model Model PeningkatanPeningkatan--Kesehatan Kesehatan (Pender)(Pender)

�� Fokus dari model ini adalah menjelaskan alasan Fokus dari model ini adalah menjelaskan alasan 
keterlibatan klien dalam aktivitas kesehatan keterlibatan klien dalam aktivitas kesehatan 
(kognitif(kognitif--persepsi dan faktor pengubah).persepsi dan faktor pengubah).



Faktor Kognisi-Persepsi Faktor Pengubah Partisipasi dlm Perilaku 

Kesehatan

•Kepentingan kesehatan

•Kontrol kesehatan y dirasakan

•Kesembuhan y dirasakan

•Definisi kesehatan

•Status kesehatan y dirasakan

•Keuntungan perilaku peningkatan 

•Karakteristik Demografik

•Karakteristik Biologik

Kemungkinan memiliki 

perilaku peningkatan-•Keuntungan perilaku peningkatan 

kesehatan

•Barier terhadap perilaku peningkatan-

kesehatan y dirasakan

•Karakteristik Biologik

•Pengaruh Interpersonal

•Faktor Situasional

•Faktor perilaku

perilaku peningkatan-

kesehatan

Petunjuk untuk Tindakan



Model Perawatan PasienModel Perawatan Pasien

�� Model KlasikModel Klasik

�� Antara diagnosis dan pengobatan penyakit Antara diagnosis dan pengobatan penyakit 

merupakan suatu rangkaian integralmerupakan suatu rangkaian integral

�� Makna:Makna:�� Makna:Makna:

�� Perawatan pasien secara optimal harus melalui diagnosis Perawatan pasien secara optimal harus melalui diagnosis 

yang sangat telitiyang sangat teliti

�� Dokter harus membuat resep/obat sesuai hasil diagnosisDokter harus membuat resep/obat sesuai hasil diagnosis




