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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Baik buruknya kinerja seorang perawat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, 

beberapa di antaranya akan dibahas dalam penelitian ini budaya organisasional. 

Budaya organisasional merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, 

keyakinan, harapan, sikap, dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta 

mengikat dalam komunitas tertentu (Gibson, 2006:30).  Rumah sakit sebagai 

lingkungan kerja, Lingkungan kerja adalah situasi dan kondisi yang ada dalam 

lingkungan pekerjaan itu sendiri seperti bagaimana perlakuan dari atasan dan 

rekan kerja, beban kerja, penghargaan bagi karyawan yang berprestasi,dan lain-

lainnya. Budaya sangat penting peranannya dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang baik. Adanya budaya yang baik yang tercipta dalam suatu perusahaan akan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga menciptakan motivasi dan 

kepuasan kerja yang tinggi bagi karyawan yang akhirnya akan menghasilkan 

kinerja yang baik pula. Dalam penelitian Koesmono (2005) dinyatakan bahwa 

budaya, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Budaya baik yang tercipta dalam rumah sakit 

akan sangat berpengaruh pada kinerja perawat. Perlakuan yang adil pada perawat 

dan hubungan sosial yang baik yang terjalin antara perawat akan menciptakan 

suatu lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta kondusif yang akan membuat 

semua perawat merasa senang atau puas dalam bekerja sehingga menghasilkan 

kinerja yang baik.  

Budaya etnis adalah media penyusunan, pembelajaran, penyebaran, 

pelaksanaan, dan penilaia kepercayaan/keyakinan individu, standar dan norma 

yang mengatur perilaku sehat sakit. Keyakinan budaya memaknai pengalaman 

sehat da sakit individu untik menyesuaikan diri secara cultural dengan penyebab 

penyakit yang rasional, aturan dalam mengekspresikan gejala, norma interaksi, 

strategi mencari pertolongan, dan menentukan hasil yang diinginkan (Harwood,  
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1981;kleinman, 1980). Contohnya pada saat bagun tidur  dan hendak pergi 

kesekolah, waktu itu sedang merasakan tenggorokan kering dank ram perut. 

Beberapa keyakinan seperi apa masalah apa yang terjadi dan tindakan apa yang 

harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini, disusun dalam bentuk tindakan. 

Apa penyebab masalah yang terjadi pada diri saya ini? Apa yang dapat dilakukan 

untuk mengatasinya? Haruskah tetap tinggal dirumah dari pada kesekolah hari 

ini? Siapa yang bisa dihubungi untuk memberikan pertolongan? Apa yang orang 

pikirkan jika tetap tinggal dirumah hari ini? Jawaban dari pertanyaan ini dan 

tindakan yang akan diambil dipelajari dipengaruhi oleh pengalaman yang 

diperoleh oleh keluarga dan kelompok etnis yang lebih besar. Sebagian besar 

percaya bahwa pengobatan khusus di rumah dengan cara mengkonsumsi teh dapat 

mengatasi rasa kering ditenggorokan dank ram, dan  berangkat kerja atau 

kesekolah merupakan pengharapan. Orang lain yang memiliki keyakinan lain 

mungkin akan mengarahkan untuk mengunjungi seorang penyembuh, tetap 

dirumah, dan tidak memberitahukan masalah yang di alami kepada orang lain. 

Seorang ahli psikiatri dan antropologi, Arthur Kleinman, meneliti kelompok etnis 

yang berbeda dan memperoleh pemehaman tentang hubungan antara keyakinan 

budaya dan perilaku sehat sakit beserta tindakannya (kleinman, 1980). Hasil 

penelitian ini sangat penting untuk memandu para praktisi komunitas berinteraksi 

dengan klien di rumahnya dandiberbagai jenis institusi komunitas. Sama dengan 

peneliti lain, ia juga menemukan bahwa keyakinan budaya yang dilandasi  oleh 

rasa saling berbagi makna, nilai dan norma merupakan pedoman dasar bagi 

seseorang dalam menjustifikasi sesuatu, menginterprestasi apa yang seharusnya 

dan mengorganisasikan rencana tindakan yang tepat (Kleinman, 1986). 

Contohnya sebelum mengambil tindakan dalam merespons suatu masalah, 

pertama-tama individu dananggota keluarga harus sepakat bahwa gejala 

menunjukkan suatu masalah. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh 

kemungkinan penyebab dari mulai perilaku dan makanan sampai pelanggaran 

norma budaya. Setelah penyebab diidentifikasi, rencana tindakan dibuat dan 

penanganan yang dapat ditentukan . selain itu, tindakan kita setelah sakit 

ditentukan oleh budaya etnis kita. Beberapa budaya memiliki norma khusus 
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mengenai perilaku peran sakit, tetapi budaya lain menyarankan untuk terus 

melakukan peran perilaku sehari-hari sampai mencapai kemampuan yang terbaik 

untuk kita. Dala pengenalan penyakit dan proses menajemen secara keseluruhan 

ini, keyakinan budaya mempengaruhi alasan klien dalam menjelaskan penyakit, 

penggunaan bahasa dan istilah dalam mengkomunikasikan masalah kesehatan, 

Orang yang dipilih untuk mengkomunikasikan masalah tersebut, rentang 

alternative penyembuhan yang dapat diterima, cara  rasional menentukan pilihan, 

dan harapan terhadap hasil tindakan yang dilakukan (Helman, 1984; Kleinman, 

1980; mechanic, 1986).  

Kebudayaan juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan teori-teori 

keperawatan diantaranya dengan adanya pandangan bahwa dalam memberikan 

pelayanan keperawatan akan lebih baik dilakukan oleh wanita karena wanita 

mempunyai jiwa yang sesuai dengan kebutuhan perawat, akan tetapi perubahan 

identitas dalam proses telah berubah seiring dengan perkembangan keperawatan 

sebagai profesi yang mandiri.  

 

B. TUJUAN 

- Untuk mengetahui teori keperawatan transkultural 

- Untuk mengetahui proses asuhan keperawatan pada keperawatan transkultural 

- Untuk mengetahui bagaimana proses keperawatan transkultural di rumah sakit 

- Untuk mengetahui peran perawat dalam keperawatan transkultural 
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BAB II  

PEMBAHASAN  

 

A. KONSEP KEPERAWATAN TRANSTRUKTURAL DAN 

TUJUANNYA 
 

1. Konsep Keperawatan Transkultural 

Teori ini pertama kali digagas oleh medeleine leininger yang 

diinspirasi oleh pengalaman pribadinya sewaktu bekerja sebagai perawat 

spesialis anak di Midwestern United States pada tahun 1950. Saat itu dia 

melihat adanya perubahan perilaku di antara anak yang berasal dari 

budaya yang berbeda.perbedaan ini membuat leininger menelaah kembali 

profesi keperawatan. Ia mengidentifikasi bahwa pengetahuan perawat 

untuk memahami budaya anak dalam layanan keperawatan ternyata 

masih sangat kurang. Pada tahun 1960, leininger pertama kali 

menggunakan kata transkultural nursing, ethnonursing dan cross-cultural 

nursing. Akhirnya pada tahun 1985, leininger mempublikasikan untuk 

pertama kalinya ide-ide dan teorinya pada tahun 1988. Para ahli sering 

menyebutnya transkultural nursing theory atau teori perawatan 

transkultural
.1

 Leininger (1981:13), menyebutkan 28 bentuk merawat 

yang dapat diterapkan pada semua professional kesehatan yang meliputi, 

kenyamanan, persahabatan, perilaku koping, empati, keterlibatan, cinta, 

hara, dukungan, dan kepercayaan.
2
 

Leininger menggambarkan teori keperawatan transkultural 

matahari terbit, sehingga di sebut juga sebagai sunrise model. Model 

matahari terbit (sunrise model) ini melambangkan esensi keperawatan 

dalam transkultural yang menjelaskan bahwa sebelum memberikan 

asuhan keperawatan pada klien (individu, keluarga, kelompok, 

komunitas, lembaga), perawat terlebih dahulu harus mempunyai 

                                                           
1 Sukarnain, 2011, Konsep dasar keperawatan, Program studi keperawatan universitas islam 

Makassar, Makassar  
2 J Christensen paula, W. Kenney janet, 2009, Proses keperawatan aplikasi model kenseptual, 

Buku kedokteran, Jakarta 
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pengetahuan mengenai pandangan dunia (word-view) tentang dimensi 

dan budaya serta struktur social yang berkembang diberbagai belahan 

dunia, (secara global) maupun masyarakat dalam lingkup yang sempit.
3
 

 

Keperawatan transkultural merupakan suatu area utama dalam 

keperawatan yang berfokus pada studi komparatif dan analisis tentang 

budaya dan sub-budaya yang berbeda di dunia yang menghargai perilaku 

caring, layanan keperawatan, nilai-nilai, keyakinan tantang tentag sehat-

sakit, serta pola-pola tingkah laku yang bertujuan yang mengembangkan 

body of knowledge yang ilmiah dan humanistic guna memberi tempat 

                                                           
3 Asmadi, 2008, konsep dasar keperawatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta 
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praktik keperawatan pada budaya tertentu dan budaya universal (Marriner-

Tomey, 1994). Teori keperawatan transkultural ini menekankan pentingnya 

peran perawat dalam memahami budaya klien.
4
 

Pemahaman yang benar pada diri perawat mengenai budaya klien, 

baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, dapat mencegah 

terjadinya cultural shock maupun culture imposition. Culture shock terjadi 

saat pihak luar (perawat) mencoba mempelajari atau beradaptasi secara 

efektif dengan kelompk keluarga budaya tertentu (klien). Klien akan 

merasakan perasaan tidak akan merasakan perasaan tidak nyaman, gelisah 

dan disorientasi karena perbedaan tidak nyaman, gelisah dan diorientasi 

karena perbedaan nilai budaya, keyakinan dan kebiasaan. Sedangkan culture 

imposition adalah kecenderungan tenaga kesehatan perawat, baik secara 

diam-diam maupun terang-terangan, memaksakan nilai-nilai budaya, 

keyakinan dan budaya, keyakinan dan kebiasaan/perilaku yang dimilikinya 

kepada individu, keluarga atau kelompok dari budaya lain karena mereka 

meyakini bahwa budayanya lebih tinggi daripada kelompok lain. 

2. Tujuan 

Tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah untuk 

mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis sehingga 

tercipta praktik keperawatan pada kultur yang spesifik adalah kultur 

dengan nilai-nilai dan norma spesifik yang tidak dimiliki oleh kelompok 

lain, seperti pada suku dayak dikalimantan.
5
 Kultur yang universal adalah 

nilai-nilai atau norma-norma yang diyakini dan dilakukan oleh  hampir 

semua kultur, seperti budaya minum teh yang dapat mebuat tubuh 

menjadi sehat (leinger, 1978), atau budaya beroleh raga agar dapat tampil 

cantik, sehat, dan bugar (cansebu). Dalam pelakasanaan praktik 

keperawatan yang bersifat humanis, perawat perlu memahami landasan 

                                                           
4 Asmadi, 2008, konsep dasar keperawatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta 

5 Sudiharto, 2007, asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan keperawatan   transkultural, 

Buku Kedokteran EGC, Jakarta 
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teori dan praktik keperawatan yang berdasarkan budaya. Keberhasilan 

seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan bergantung pada 

kemampuan menyintesis konsep atropologi, sosiologi, dan biologi dengan 

konsep caring, proses keperawatan, dan komunikasi interpersonal 

kedalam konsep asuhan keperawatan transkultural (Andrews & boyle, 

1995). Budaya yang telah menjadi kebiasaan tersebut diterapkan dalam 

asuhan keperawatan transkultural, menegosiasi, dan merestrukturisasi 

budaya.  

 

B. PARADIGMA KEPERAWATAN TRANSKULTURAL 

Paradigma keperawatan transkultural adalah cara pandang, persepsi, 

keyakinan, nilai-nilai, dan konsep-konsep dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terdapat empat 

konsep sentral, yaitu manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan 

(leininger, 1984, Andrew & Boyle, 1995, & barnim, 1998). 

Manusia  

Manusia adalah individu atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan 

norma-norma yang diyakini untuk menetapkan pilihan dan melakukan 

tindakan (leininger, 1984 dalam barnu, 1998; Giger & Davidhizar, 1995; dan 

andrew & Boyle, 1995). Menurut leininger (1984), manusia memiliki 

kecenderungan untuk mempertahankan budayanya setiap saat dan dimana 

pun dia berada. Klien yang dirawat dirumah sakit harus belajar budaya baru, 

yaitu budaya rumah sakit, selain membawa budayanya sendiri. Klien secara 

aktif memilih budayanya sendiri. Klien secara aktif memilih budaya dari 

lingkungan, termasuk dari perawat dan semua pengunjung di rumah sakit. 

Klien yang sedang dirawat belajar agar cepat pulih dan segera pulang 

kerumah untuk memulai aktivitas yang lebih sakit.
6
 

 

                                                           
6 Sudiharto, 2007, asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan keperawatan   transkultural, 

Buku Kedokteran EGC, Jakarta 
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Kesehatan 

Adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi 

kehidupannya, yang terletak pada rentang sehat-sakit (leininger, 1978). 

Kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks 

budaya digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang/sehat. 

Kesehatan mejadi fokus dalam interaksi antara perawat dan klien. Menurut 

Depkes (1999), sehat adalah suatu keadaan yang memungkinkan seseorang 

produktif. Klien yang sehat adalah yang sejahtera dan seimbang secara 

berlanjut dan produktif. Produktif bermakna dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan kualitas hidup seoptimal mungkin. Klien memiliki 

kesempatan yang lebih luas untuk mengfungsikan diri sebaik mungkin 

ditempat ia berada.  

Klien dan perawat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin 

mempertahankan keadaan sehat dalam rentang sehat sakit yang adatif 

(leininger, 1978). Asuhan keperawatan yang diberikan bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan klien memilih secara aktif budaya yang sesuai 

dengan status kesehatannya, klien harus mempelajari lingkungannya. Sehat 

yang akan dicapai adalah kesehatan yang holistik dan humanistik karena 

melibatkan peran serta klien yang lebih dominan.
7
  

Lingkungan 

Lingkungan adalah keseluruhan fenomena yang memengaruhi 

perkembangan, keyakinan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandang 

sebagai suatu totalitas kehidupan klien dengan budayanya. Ada tiga bentuk 

lingkungan, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan simbolik. Ketiga bentuk 

lingkungan tersebut berinteraksi dengan diri manusia membentuk budaya 

tertentu. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam dan lingkungan yang 

                                                           
7 Sudiharto, 2007, asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan keperawatan   transkultural, 

Buku Kedokteran EGC, Jakarta 
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diciptakan oleh manusia, seperti daerah katulistiwa, pegunungan, pemukiman 

padat, dan iklim tropis. Lingkungan fisik dapat membentuk budaya tertentu, 

misalnya bentuk rumah orang Eskimo yang hampir tertutup rapat (Andrew & 

Boyle, 1995). Daerah pedesaan atau perkotaan dapat menimbulkan pola 

penyakit tertentu, seperti infeksi saluran pernafasan akut pada balita 

diindonesia lebih tinggi di daerah perkotaan. (depkes, 1999). Bring (1984 

dalam Kozier & Erb, 1995) menyatakan bahwa respons klien terhadap 

lingkungan baru, misalnya rumah sakit dipengaruhi oleh nilai-nilai dan 

norma yang diyakini klien.  

Keperawatan 

Keperawatan adalah ilmu dan kiat yang diberikan kepada klien 

dengan landasan budaya (Andrew & boyle, 1995). Keperawatan merupakan 

bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada kiat \keperawatan 

berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan 

kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit yang 

mencakup seluruh proses kehidupan manusia.  

Negosiasi budaya adalah intervensi dan implementasi keperawatan 

untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih 

menguntungkan kesehatannya. Perawat membantu klien agar dapat memilih 

dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan status 

kesehatan. misalnya klien yang sedang hamil mempunyai pantangan makan 

yang berbau amis, maka klien tersebut dapat mengganti ikan dengan sumber 

protein hewani yang lain. 

Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki 

merugikan status kesehatannya. Perawat berusaha merekonstruksasi gaya 

hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Penggunaan 

proses keperawatan harus menjadi budaya perawat. 
8
 

                                                           
8 Sudiharto, 2007, asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan keperawatan   transkultural, 

Buku Kedokteran EGC, Jakarta 
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C. PERAN PERAWAT DALAM TRANSKULTURAL NURSING 

THEORY  

 

“Dan orang-orang yang beriman , lelaki dan perempuan , sebagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [QS. At-Taubah (9) : 71] 

Dalam hal ini perawat menjembatangi antara system perawatan yang 

dilakukan masyarakat awam dengan system perawatan professional melalui 

asuhan keperawatan. Eksistensi peran perawat tersebut digambarkan oleh 

leininger. Oleh karena itu perawat harus mampu membuat keputusan dengan 

rencana tindakan keperawatan yang harus diberikan kepada masyarakat. Jika 

disesuaikan dengan proses keperawatan, hal tersebut merupakan tahap 

perencanaan tindakan keperawatan. 

 

 

 

 

 Tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien harus tetap 

memerhatikan tiga prinsip asuhan keperawatan yaitu:
9
 

1) Culture care preservation/maintenance, yaitu prinsip membantu, 

memfasilitasi atau memerhatikan fenomena budaya guna membantu 

                                                           
9
 Asmadi, 2008, konsep dasar keperawatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta 

System 

profesional 

Asuhan 

keperawatan 

System 

generic atau 

tradisional 
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individu menentukan tingkat kesehatan dan gaya hidup yang 

diinginkan  

2) Culture care accommodation/negotiation, yaitu prinsip membantu, 

memfasilitasi, atau memerhatikan fenomena budaya yang ada, yang 

merefleksikan cara-cara untuk beradaptasi, bernegosiasi, atau 

mempertimbangkan konsidi kesehatan dan gaya hidup individu atau 

klien. 

3) Culture care repatterning/restructuring, yaitu prinsip merekonstruksi 

atau mengubah desain untuk membatu memperbaiki kondsisi 

kesehatan dan pola hidup klien kearah yang lebih baik.  

Para perawat membantu individu dan kelompok untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kondisi manusia dengan menerapkan pengetahuan tentang 

intervensi cara merawat yang terkait budaya.
10

  

Pemahaman yang benar pada diri perawat mengenai budaya klien, baik 

individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, dapat mencegah 

terjadinya culture shock maupun culture imposition. Culture shock terjadi 

saat pihak luar (perawat) mencoba mempelajari atau beradaptasi secara 

efektif dengan kelompok budaya tertentu (klien). Klien akan marasakan 

perasaan tidak nyaman, gelisah dan diseriontasi karena perbedaan nilai 

budaya, kayakinan dan kebiasaan. Sedangkan culture imposition adalah 

kecenderungan tenaga kesehatan (perawat), baik secara diam-diam maupun 

terang-terangan, memaksakan nilai-nilai budaya, kayakinan, dan kebiasaan/ 

perilaku yang dimilikinya kepada individu, keluarga atau kelompok dari 

budaya lain karena mereka meyakini bahwa budayanya lebih daripada 

budaya lain.
11

 

Peran perawatan dalam memperbaiki kesehatan masyarakat yang 

beragam pada umumnya mengacu pada berbagai prinsip seperti melakukan 

pengkajian kulturologis (ilmu budaya), melakukan self assessment secara 

                                                           
10 J Christensen paula, W. Kenney janet, 2009, Proses keperawatan aplikasi model kenseptual, 

Buku kedokteran, Jakarta 
11

 Asmadi, 2008, konsep dasar keperawatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta 
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kebudayaan, mencari pengetahuan mengenai budaya local, mengenai aspek 

politik dari kelompok yang beragam beserta kebudayaan, meningkatkan 

kepekaan dan menyediakan pelayanan yang kompoten secara cultural, serta 

mengenali masalah kesehatan yang berdasarkan budaya.
12

 

 

D. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KULTURAL 

Dalam keberhasilan interaksi antara klien dan pemberi perawatan 

adalah pemahaman bahwa kita semua berbeda satu sama lain, baik etnis 

maupun latar belakang budaya sehingga kepercayaan tentang sehat-sakit dan 

praktiknya juga berbeda. Di balik perbedaan tersebut, kita semua sepakat 

untuk mencapai tujuan yang sama yaitu bersama-sama mempertahankan 

kesehatan  atau kembali pulih. Dilema yang terjadi disini adalah bahwa 

kesehatan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang , kita mengenali dan 

mengukur perubahannya secara berbeda, bertindak dengan berbagai cara 

ketika menghadapi perubahan ini, mencari metode yang berbeda untuk 

memperoleh kesembuhan. Suasana atau nama tempat lingkungan kita 

bertemu dan berinteraksi satu sama lain dapat berbeda tetapi semua itu 

disebut oleh kleinman sebagai “sistem perawatan kesehatan kultural. Fakta 

sederhana yang menyatakan bahwa budaya mempengaruhi budaya sehat-sakit 

adalah pengingat yang konstan bagi kita. Artinya dimanapun klien dan 

pemberi pelayanan berinteraksi, akan terdapat sistem yang dipengaruhi oleh 

kepercayaan, nilai, norma dan standar yang dianut oleh setiap orang. Sistem 

pelayan kesehatan kultural dibentuk oleh pengalaman dan penanganan 

individu secara instusi sosial tempat klien dan pemberi layanan kesehatan 

kulltural terbentuk dari pengalaman dan penanganan individu serta instusi 

sosial tempat dimana klien dan pemberi layanan kesehatan berinterakasi 

(kleinman, 1980; kleinman, 1986). Setiap sistem pelayanan kesehatan 

kultural dapat mencakup beberapa sektor. Tiga sektor dari Kleinman adalah 

populer, tradisional dan profesional. Secara khas, sektor populer terdiri atas 

                                                           
12
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individu biasa, keluarga, kelompok, jaringan sosial, dan komunitas. Praktisi 

dan penyembuh tradisional/nonprofesional termasuk dalam sektor tradisional, 

sedangkan sektor profesional terdiri atas para profesional kesehatan yang 

memiliki lisensi (Kleinman, 1980). Mari kita lihat sektor-sektor ini secra 

lebih rinci. 

Populer 

Sektor populer dari sistem pelayanan kesehatan kultural terbentuk 

dari hubungan penyembuhan informal yang terjadi dalam jaringan sosial 

seseorang. Walaupun keluarga menjadi inti sektor ini, pelayanan kesehatan 

dapat berada di antara orang-orang yang terikat oleh kekerabatan, 

persahabatan, tempat tinggal, pekerjaan, atau agama (Helman, 1984). Di 

Amerika Serikat, terdapat banyak versi dari sektor populer sebagaimana 

dengan kelompok buaya etnis yang ada. Sektor populer dari sistem pelayanan 

kesehatan di masyarakat, yang kebanyakan kelompok etnisnya telah menetap, 

diketahui memiliki cara yang berbeda dalam mengelola kesehatan, penyakit, 

dan penyembuhan. 

Dalam sektor populer, proses mendefinisikan diri sendiri saat sakit 

dimulai dengan melakukan diagnosis-diri yang diperkuat oleh pendapat orang 

lain berdasarkan pada standar implisit mengenai makna menjadi sehat (Angel 

& Thiots, 1987; Eisenberg, 1980; Helman, 1984; Konsekuensinya, individu 

didefinisikan menderita sakit ketika terdapat kesamaan persepsi dengan 

persepsi orang-orang yang berada disekitarnya tentang gangguan tersebut 

(Helman, 1984; Weiss, 1988). Nilai-nilai sosial, etnis, dan budaya mendasari 

penilaian individu terhadap sakit berfokus pada pengalaman 

ketidaknyamanan, kegagalan peran, dan perubahan penampilan fisik. 

Signifikan atau normalnya gejala juga dipengaruhi oleh kemunculan, 

persistensi, dan angka kejadian dari gejala tersebut di antara anggota 

kelompok (Angel & Thiots, 1987; Helman, 1984). 
13
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Apabila gejala yang dikenali signifikan, tindakan penyembuhan yang 

tepat harus diputuskan. Keputusan ini juga biasanya didasarkan pada 

kepercayaan, standar dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Sebagai contoh, keputusan untuk berobat ke dokter berkenaan dengan 

masalah kesehatan daripada menangani gejalanya di rumah, diambil oleh 

individu yang menderita penyakit, berkolaborasi dengan berkeluarga dan 

jaringan sosial. Apabila gejala tersebut umumnya diobservasi oleh anggota 

lain dari keluarga ata komunitas dan pengobatan dirumah telah berhasil 

menanganinya berobat ke dokter bukan merupakan langkah prioritas. Dalam 

sektor ini, baik penerima perawatan maupun penasihat jaringan (keluarga, 

jaringan sosial, dll) saling berbagi asumsi yang sama tentang gejala yang 

diobservasi dan strategi penyembuhan yang dianjurkan. Oleh karena itu, 

kesalahpahaman jarang terjadi, dan kualifikasi sebagai penyembuh 

didasarkan pada pengalaman, bukan pendidikan profesioanal dan lisensi 

(Chrisman, 1977; Kleinman, 1980). 

Tradisional 

Sektor tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan cultural meliputi 

interaksi antara klien dan penyembuh religious dan secular. Sebagian besar 

penyembuh saling berbagai nilai dan kepercayaan budaya dasar yang sama 

sebagai komponen pokoknya. Dalam banyak kasus, anggota keluarga dan 

orang lain di jaringan social bersama klien dan penyembuh menemukan dan 

mengatasi masalah yang ada. Sumber masalah kesehatan holistic dipercaya 

mencakup hubungan klien dengan orang lain, dengan lingkungan alami, dan 

dengan kekuatan yang supernatural (Helman, 1984). 
14

 

Ritual dan strategi pengobatan ditentukan untuk memperbaiki 

ketidakseimbangan dan peningkatan penyembuhan. Penyembuh memiliki 

sedikit pengalaman dan pelatihan formal, walaupun beberapa orang telah 

mempelajari metode pengobatan dari orang lain dengan cara ikut bekerja 

bersamanya sehingga semakin banyak penyembuh saat ini yang terlatih 
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dengan baik. Sebagian besar penyembuh dipercaya memperoleh kekuatan 

penyembuh karena posisi keluarga, warisan, tanda, wahyu, atau bawaan lahir 

(Lewis, 1988).  

Dalam sector tradisional, penyakit didefenisikn sebagai sindrom yang 

diderita oleh anggota kelompok dan budaya mereka menentukan penyebab, 

diagnosis, upaya preventif dan tindakan penyembuhan (Rubel, 1977). Yang 

terpenting adalah bahwa keyakinan terhadapa penyebab penyakit konsisten 

dengan pengobatan yang dipilih. Dalam beberapa kasus, keluarga dan 

penyembuh tradisional bias menjadi satu-satunya pihak yang secara efektif 

merekomendasikan atau melakukan ritual penyembuhan. Sebagai contoh 

beberapa orang hispanik percaya kepada susto terjadi akibat suatu 

pengalaman traumatic atau bahwa penyakit adalah hukuman oleh tuhan. 

Susto atau keyakinan tiba-tiba adalah respon emosional terhadap pengalaman 

traumatic. Respons ini dikenal oleh masyarakat latin sebagai penyakit yang 

meliputi kehilangan roh seseorang dari tubuhnya. Gejala-gejalanya antara 

lain menangis, kehilangan nafsu makan, kurang antusias, insomnia, mimpi 

buruk dan menarik diri. Susto memerlukan perawatan dari seseorang 

curandero yang melakukan upaya ritual penyembuhan untuk mengembalikan 

roh orang tersebut orang tersebut kedalam tubuhnya. Kadang-kadang, tetapi 

pelengkap dan pendukung dari psikiater juga diperlukan (Rivera & 

Wanderer, 1968;Ruiz, 1985). Selain itu upaya yang sangat vital adalah 

mempelajari bentuk penyembuhan yang diterima oleh klien dan keluarga 

untuk masalah ini.
15
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Contoh kasus 

Tn. X di diagnosa menderita penyakit kanker, kemudian keluarganya 

mengatakan bahwa itu merupakan penyakit yang di deritanya adalah kutukan 

dari nenek moyangnya karena dia tidak pernah berkunjung kemakamnya. 

Kemudian mereka mengunjungi kuburan nenek moyangnya itu untuk 

menyiarahinya. 

Profesional 

Sector professional sistem pelayanan kesehatan cultural terdiri atas 

para professional kesehatan terorganisasi yang terdidik secara formal dan 

dikenal sanksi legal (Kleinman, 1980). Klien dan pemberi perawatan dalam 

sector ini berbeda dengan sector popular dan tradisional, khususnya dalam 

nilai, kepercayaan, asumsi social, dan budaya. Selain perbedaan tersebut , 

lingkungan sekitar yang asing dan aturan institusi tempat pemberian 

perawatan disektor professional menyebabkan ketidakpercayaan, kecurigaan 

dan konflik dalam hubungan klien-pemberi perawatan. 
16

 

Walaupun bnayak model penyembuhan kolaboratif, pendukung, dan 

alternative sudah popular, praktik dalam sector professional tetap didominasi 

oleh orientasi penyakit biomedis dan pengobatan. Orientasi biomedis 

berpandangan bahwa penyakit adalah abnormalitas fisiologis dan psikologis. 

Pandangan ini eksklusif dan berlawanan dengan pandangan popular bahwa 

penyakit adalah pengalaman bermakna yang dirasakan dan dibangun dalam 

konteks social-budaya (Allan & Hall, 1988; Angel & Thiots, 1987). Sebagan 

orang telah mempersiapkan obat-obatan rumah untuk mengatasi sakit 

tenggorokan atau telah menggunakan kompres hangat untuk menyembuhkan 

sakit kepala atau batuk yang persisten. Contoh tindakan ini dilakukan dalam 

sector popular sebagai respons terhadap gejala yang diinterprestasikan 

sebagai bagian dari pengalaman sakit yang bermakna. Dalam sector 
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professional, gejala yang sama mungkin dipandang sebagai ancaman 

signifikan terhadap kesehatan.
17

 

Rumah Sakit 

 Rumah sakit sebagai suatu institusi juga menghasilkan suatu budaya. Para 

individu mempunyai suatu harapan tentang organisasi yang digunakan 

sebagai wadah untuk mencapai tujuan pribadi serta proses pembelajaran 

dalam memantapkan pengalaman. 

Dilihat dari sudut pandang masyarakat, mereka umumnya 

mempersepsikan bahwa rumah sakit adalah tempat dimana orang 

memperoleh perawatan kesehatan saat sakit, denga peran para personelnya 

dalam memberikan kemudahan penyembuhan. Selain itu pengetahuan klien 

dan kepedulian keluarga juga akan menentukan kejadian-kejadian selanjutnya 

dirumah sakit.
18

 

 Rumah sakit adalah sebuah perusahaan jasa yang memberikan jasa 

kesehatan bagi masyarakat. Dalam operasionalnya, perusahaan dituntut untuk 

selalu mempunyai kinerja yang baik karena berkaitan dengan kesehatan dan 

keselamatan pasiennya. Pada perusahaan jasa rumah sakit, perawat adalah 

salah satu faktor penentu dalam menciptakan kepuasan bagi pasien dimana 

perawat biasanya berhubungan dengan pasien mulai pada saat pemeriksaan 

sampai pada saat akan dirawat inap di rumah sakit dan jika sudah dirawat di 

rumah sakit perawat akan berhubungan dengan pasien selama 24 jam. Oleh 

karena itu, rumah sakit haruslah memiliki perawat yang berkinerja baik yang 

akan menunjang kinerja rumah sakit sehingga dapat tercapai kepuasan 

pelanggan atau pasien. Seorang pasien atau keluarganya yang puas akan 

menjadi menjadi tenaga promosi yang sangat efektif dimana mereka akan 

mempromosikan kepada saudara, teman, atau siapa saja yang membutuhkan 

jasa layanan tersebut. Untuk mendapatkan perawat berkinerja baik yang 
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dapat memberikan layanan yang baik yang dapat memuasi konsumen 

(pasien) maka hal pertama yang harus dilakukan rumah sakit adalah memuasi 

karyawan terlebih dahulu, sehingga faktor lingkungan kerja dan kepuasan 

kerja merupakan faktor yang sangat krusial dalam instansi rumah sakit.  

Dirumah sakit pasien - perawat juga biasanya melakukan komunikasi 

lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dimulai melalui proses diskusi, dan 

bila perlu dapat dilakukan melalui identifikasi cara-cara orang berkomunikasi 

dari berbagai budaya diindonesia. Misalnya suku jawa, betawi, sunda, 

padang, bugis, Makassar dan sebagainya. Komunikasi lintas budaya dapat 

dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar 

dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Bila tidak memahami 

bahasa klien, perawat dapat memggunakan penerjemah. Dalam komunikasi 

lintas budaya, kita dapat menjumpai suatu hal yang pada budaya tertentu 

bernilai positif, tetapi budaya lain bermakna negative. Hal ini harus dipahami 

perawat agar tidak menyebabkan komunikasi terputus.
19

 

Pengetahuan keperawatan yang diyakini klien nilai-nilai, dan sistem 

yang ada dalam keluarga maupun rumah sakit akan menempatkan hal-hal 

yang penting dan mempengaruhi rencana keperawatan yang kesemuanya 

memerlukan sentuhan kebudayaan dan kekeluargaan baik kepada klien 

maupun anggota keluarganya. 

 Negosiasi cultural digunakan ketika perbedaan konseptual terjadi karena 

alasan-alasan sebagai berikut: klien mengungkapkan kata-kata yang sama 

namun mempunyai arti yang berbeda dan menggunakan ungkapan-ungkapan 

untuk fenomena yang sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. 

Dengan demikian akan muncul memori dan emosi yang juga berbeda. 

Dalam negosiasi cultural harus diperhatikan bahwa klien memiliki pandangan 

yang berbeda, jika perspektif klien menyebabkan perilaku yang 
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berbahaya/negative/tidak adatif, maka perawat mengalihkan klien pada 

perspektif petugas. 

Contoh kasus;  pada pasien yang menjunjung tinggi nilai budaya.  

1) Seorang pasien lansia dirawat di RS karena mengalami DM, perawat 

melihat pasien ini menggunakan jimat karena di budayanya memang 

memiliki kebiasaan menggunakan jimat yang diyakininya bisa 

menjaganya dari gangguan makhluk gaib. Sebagai seorang perawat, kita 

mesti menghargai kepecayaannya dan tidak menyuruhnya untuk melepas 

jimatnya itu. 

2) Seorang pasien yang menggunakan bahasa Makassar, pada saat itu 

perawat yang menanganinya tidak mengerti bahasa Makassar. Pasien 

tersebut di damping oleh keluarganya untuk dapat menghubungkan 

komunikasi agar memudahkan proses asuhan keperawatan. 

 

E. ASPEK BUDAYA TERHADAP KESEHATAN DAN PENYAKIT 

Beberapa kecenderungan sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan 

antara lain adalah perubahan gaya hidup, bertambahnya penghargaan pada 

kualitas hidup, perubahan komposisi keluarga dan pola hidup, kenaikan 

pendapatan rumah tangga, serta adanya perbaikan defenisi dan kualitas 

perawatan kesehatan. Agar pengkajian keperawatan dapat dilakukan secara 

baik dan lengkap, perawat perlu memiliki pemahaman terhadap budaya yang 

dianut kliennya, selain itu budaya juga menuntun perawat agar dapat 

berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dengan klien dan lingkungannya.  

Status kesehatan sangat dipengaruhi oleh interaksi faktor fisiologis, 

kebudayaan, psikologis, dan sosial yang belum tentu dipahami oleh 

masyarakat umum. Pemecahan masalah dalam pelayanan kesehatan diwarnai 

dengan keragaman budaya.
20
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F. KAJIAN KESEHATAN TERKAIT DENGAN BUDAYA 

Arahan-arahan baru yang disampaikan oleh Endraswara S, 2006 dalam 

penelitian budaya ternyata sangat erat kaitannya dengan dunia kesehatan 

sebagai-berikut: 

1. Kajian terhadap penyakit, kajian ini lebih menekankan pada fenomena 

yang ditujukan oleh klien daripada yang dikonsepsikan oleh ilmu 

kesehatan. Hal ini berarti kajian yang dilakukan lebih kearah femenologi 

karena telah mempertimbangkan perilaku dan makna yang ditujukan 

klien sebagai subjek penelitian. Dalam kaitan ini, Arthur Kleinman 

menggunkan istilah “dunia moral local” untuk menunjukkan latar 

belakang ekonomi, social, dan politi serta dalam kaitannya dengan 

penyakit klien. Latar belakang tersebut selanjutnya dihubungkan dengan 

pengalaman klien sehingga akan terpahami realita moral khusus yang ada 

didalamnya. Pengkajian lebih jauh juga dikaitkan dengan latar belakang 

budaya klien. Pandangan inilah yang mungkin dikenal dengan peneliti 

budaya kesehatan. 

2. Kajian terhadap masalah situasi dan lingkungan. Situasi dan lingkungan 

merupakan bagian dari kehidupan manusia yang akan membentuk dan 

dibentuk oleh budaya setempat atau oleh budaya orang lain. Pandangan 

terhadap manusia yang mulai sadar terhadap situasi dan lingkungan ini 

pada gilirannya menjadi perhatian dengan kesehatan lingkungan. 

3. Kajian terhadap budaya fisik, menurut Merleau-Ponty, subjektifitas 

merupakan kehidupan fisik didunia, bahkan sikap simpati dan empati 

merupakan sifat dasar kehidupan fisik juga. Oleh karena itu pemahaman 

fenomenologi perlu mendasarkan kehidupan fisik ini sebab fisik 

merupakan primordial dari subjektivitas manusia sebagai makhluk social. 

4. Kajian terhadap historiografi, yaitu memandang fenomena dalam kaitan 

kehidupan dan sejarah. Dalam keperawatan, pengkajian riwayat klien 

sejak dalam kandungan sampai dengan meninggal merupakan sejarah 
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panjang kesehatan yang seharusnya ditelusuri terutama terkait dengan 

adanya gangguan tumbuh kembang.
21

 

Menggali Keyakinan Tentang Sehat-Sakit 

Kita telah mengeksplorasi ide bahwa keyakinan tentang sehat 

secara budaya adalah penentu utama dari pengenalan dan penganganan 

individu terhadap sakit yang dialaminya. Keyakinan ini muncul dengan 

sendirinya dan telah ada sebelum sakit (Kleinman, 1980). Keyakinan ini 

aktif ketika seseorang harus menghadapi dan menjelaskan pengalaman 

atau situasi tertentu. Oleh karena, sebagai praktisi, kita harus percaya 

bahwa  menggali keyakinan tentang sehat secara budaya pada klien ketika 

(dan bukan sebelum) mengalami sakit menjadi kenyataan merupakan 

tindakan yang tepat. Menurut beberapa peneliti, klien sangat memerlukan 

waktu dan pengalaman berkaitan dengan kondisi sakitnya untuk 

mengolah keyakinannya menjadi sekumpulan fungsi dari rasionalisasi 

sakit, petunjuk tentang perilaku peran sakit, dan pilihan dalam mencapai 

penyembuhan. Pemahaman terhadap interprestasi etnis tentang sehat sakit 

memungkinkan praktisi mengklarifikasi lebih lanjut sumber keyakinan 

yang berasal dari rumusan klien mengenai kenyataan penyakit mereka.  

Proses ini dimulai dengan menggali penjelasan subjektif klien 

mengenai penyebab, durasi, dan karakteristik gejala tersebut. Saat 

berdiskusi denga klien, kita harus menggali harapan klien terhadap terapi, 

hasil terapi, dan substansi dari interaksi klien-pemberi perawatan. 

Kuesioner Kleinman (1980) diadaptasikan oleh Randall-David (1989) 

untuk menyanyakan perspektif klien tentang pengalaman sehat-sakit. 

Jawaban dari kuesioner ini lebih lanjut dapat meningkatkan kompetensi 

budaya pemberi perawatan. 

Contoh pertanyaan yang diajukan seperti berikut: 

 Menurut anda, apa penyebab dari penyakit yang anda alami? 

 Menurut anda, berapa lama anda akan megalami sakit seperti ini? 
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 Apa yang akan anda lakukan untuk mengobati penyakit anda? 

 Dengan siapa anda menceritakan penyakit anda pertama kali? 

Diperlukan waktu untuk menjawab pertanyaan ini dan upaya 

secara sadar untuk mengumpulkan dan menggunakannya. Proses ini 

cukup berharga dan menuntut komitmen karena kita akan semakin 

memahami dan menghargai semua praktik dan keyakinan kesehatan 

klien.
22

 

 

G. PROSES ASUHAN KEPERAWATAN BERDASARKAN 

TRANSKULTURAL  NURSING 

1. Pengkajian 

Pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentifikasi 

masalah kesehatan klien sesuai latar belakang budayanya (Andrew & 

boyle, 1995; Giger & Davidhizar, 1995; Kozier & Erb, 1995). Pola 

pengkajian dirumah sakit dirancang untuk memfasilitasi perawat 

pelaksana dalam memahami keseluruhan latar belakang budaya klien. 

Pengkajian  dengan pendekatan leininger’s sunrise model, menelaah 

tujuh komponen dimensi budaya dan struktur social yang saling 

berinteraksi, yaitu:
23

 

1. Pemanfaatan teknologi kesehatan 

Teknologi kesehatan adalah sarana yang memungkinkan manusia 

untuk memilih atau mendapat penawaran menyelesaikan masalah 

dalam pelayanan kesehatan (Loedin, 2003). Pemanfaatan teknologi 

dipengaruhi oleh sikap tenaga kesehatan, kebutuhan serta permintaan 

masyarakat. 

                                                           
22 T Anderson Elizabeth, McFarlane Judith, 2007, keperawatan komunitas teori dan praktik, 

Buku kedokteran, Jakarta 
23 Ramadhy Asep supyan, 2012, Konsep Keperawatan Lintas Budaya (Transcultural Nursing) 

http://supyan.stikeskuningan.ac.id/?p=90 Last Update: 8 Juni 2012 

 

http://supyan.stikeskuningan.ac.id/?p=90


23 
 

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi kesehatan ini, perawat perlu 

mengkaji persepsi klien tentang penggunaan dan pemanfaatan 

teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat ini, alasan 

mencari bantuan kesehatan, persepsi sehat-sakit, kebiasaan berobat, 

atau mengatasi masalah kesehatan. Sebagai contoh, klien mempunyai 

alasan tidak mau dioperasi untuk mengatasi kanker yang di alami dan 

lebih memilih pengobatan alternative. Pilihan lain klien harus 

mengikuti tes laboraturium darah dan memahami makna hasil tes 

tersebut. 

2. Agama dan filosofi  

Agama adalah suatu sistem symbol yang berkontribusi terhadap 

pandangan dan motivasi yg amat realistis (uniquel realistic) bagi para 

pemeluknya. sifat realistis ini merupakan cirri khusus yang menandai 

agama. Agama menyebabkan orang memiliki sifat rendah hati dan 

membuka diri (Berten, 2003). 

Perawat perlu mengkaji factor-faktor yang berhubungan dengan klien, 

seperti agama yang dianut, kebiasaan pemeluk agama yang 

berdampak positif terhadap kesehatan, melakukan ikhtiar untuk 

sembuh tanpa mengenal putus asa, mempunyai konsep diri yang utuh, 

status pernikahan, persepsi klien terhadap kesehatan, cara klien 

beradaptasi terhadap situasi seperti ini, cara pandang klien terhadap 

penyebab penyakit, cara pengobatan, dan cara penularan kepada 

orang lain. 

3. Kekeluargaan dan social 

Keluarga adalah dua orang individu atau lebih yang bergabung karena 

ikatan tertentu untuk berbagai pengalaman dan emosi, serta 

mengidintifikasikan diri sebagai bagian dari keluarga (friedman, 

1998). Social adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku 

interpersonal atau yang beraitan dengan proses social. 

Menurut shield (1999), di RS berkembang khususnya diruang 

perawatan anak, untuk mengurangi dampak kejiwaan pada anak, 
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keluarga perlu dilibatkan dalam asuhan keperawatan yang diberika 

sesuai dengan budaya anak. 
24

 

4. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup 

Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia, mengenal 

apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai 

budaya adalah sesuatu yang dirumuskan oleh penganut budaya yang 

baik dan buruk. Norma-norma budaya adalah suatu kaidah yang 

memiliki sifat penerangan terbatas pada penganut budaya terkait. 

Nilai-nilai dan norma yang diyakini oleh individu tampak dalam 

masyarakat sebagai norma yang diyakini oleh individu tampak di 

dalam masyarakat sebagai gaya hidup sehari-hari. 

Hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan gaya hidup 

adalah posisi dan jabatan, misalnya ketua adat dan direktur bahasa 

yang digunakan bahasa yang sering ditunjukan klien, kebiasaan 

membersihkan diri , kebiasaan makan, pantang terhadap makanan 

tertentu berkaitan dengan kondisi tubuh yang sakit, sarana hiburan 

yang biasa dimanfaatkan dan persepsi sakit berkaitan dengan aktivitas 

sehari-hari, misalnya klien menganggap dirinya sakit apabila sudah 

tergeletak dan tidak dapat pergi kesekolah atau kantor. 

5. Kebijakan dan peraturan rumah sakit yan berlaku 

Kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku adalah 

segalasesuatu yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan 

keperawatan lintas budaya (Andrew and Boyle, 1995). Yang perlu 

dikajipada tahap ini adalah : peraturan dan kebijakan yang berkaitan 

denganjam berkunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh 

menunggu, cara pembayaran untuk klien yang dirawat, peraturan 
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kebijakan yg berhubungan dengan jam berkunjung, klien harus 

memakai baju seragam, dll.
25

 

6. Status ekonomi klien 

Klien yang dirawat di rumah sakit memanfaatkan sumber-sumber 

material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera 

sembuh.Faktor ekonomi yang harus dikaji oleh perawat diantaranya : 

pekerjaanklien, sumber biaya pengobatan, tabungan yang dimiliki 

oleh keluarga,biaya dari sumber lain misalnya asuransi, penggantian 

biaya dari kantoratau patungan antar anggota keluarga. 

7. Latar belakang pendidikan klien 

Semakin tinggi pendidikan klien maka keyakinannya harus didukung 

oleh bukti-bukti ilmiah yang rasional dan dapat diadaptasikan dengan  

budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Perawat dapat 

mengkaji latar belakang pendidikan klien yang meliputi tingkat 

pendidikan atau kemampuan menerima pendidikan kesehatan, serta 

kemampuan klien belajar mandiri tentang pengalaman sakitnya 

sehingga tidak terulang kembali.  

2. Diagnosis Keperawatan 

 Respon klien sesuai dengan latar belakang budayanya yang dapat 

dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi keperawatan, perawat 

dapat melihat respon klien dengan cara mengidentifikasi budaya yang 

mendukung kesehatan, budaya yang menurut klien pantang untuk 

dilanggar, dan budaya yang bertentangan dengan kesehatan. Budaya yang 

mendukung kesehatan seperti oleh raga yang teratur, membaca, atau suka 

makan sayur, budaya yang bertentangan dengan kesehatan seperti rokok. 

Menurut Andrew & Boyle (1995) dan Giger & Davidhizar (1995), ada 

tiga diagnosis keperawatan transkultural yang perlu ditegakkan yaitu 

gangguan komunikasi verbal yang berhubungan dengan perbedaan kultur, 

gangguan interaksi social yang berhubungan dengan disorientasi 
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sosiokultural, dan ketidakpatuhan dalam pengobatan yang berhubungan 

dengan sistem nilai yang diyakini.
26

 

3. Perencanaan dan Implementasi 

Perencanaan dan implementasi adalah suatu proses memilih strategi 

keperawatan yang tepat dan melaksanakana tindakan sesuai dengan latar 

belakang budaya klien. Perencanaan dan implementasi keperawatan 

transkultural menawarkan tiga strategi sebagai pedoman yaitu 

mempertahankan budaya bila budaya pasien tidak bertentangan dengan 

kesehatan, negosiasi budaya bila budaya pasien tidak bertentangan 

dengan kesehatan, negosiasi budaya yaitu intervensi keperawatan untuk 

membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih 

menguntungkan kesehatannya dan rekonstruksi budaya klien karena 

budaya yang dimiliki saat ini bertentangan dengan kesehatannya. 

Studi kasus: Perlindungan/mempertahankan budaya. 

      Seorang dokter muda berumur 28 tahun baru saja melahirkan anak 

pertamanya, di kamar perawatan dia ditemani oleh suami dan keluarga 

termasuk mertuanya. Karena baru selesai melahirkan, sang dokter 

tampaknya agak malas untuk menyusui bayinya saat itu dan ingin tidur 

sebentar. Melihat hal tersebut ibu mertuanya berkata tidak baik bagi 

seorang ibu yang baru melahirkan untuk bermalas-malasan dan tidak 

segera menyusui bayinya, menurut ibu mertuanya nanti akan terbawa 

malas untuk bekerja di kemudian hari. 

      Saat yang bersamaan, seorang perawat ada di situ sedang memeriksa 

keadaan ibu dan bayi tersebut, dia mengiyakan pendapat dari mertua 

dokter itu dengan mengemukakan argumentasinya bahwa kontak pertama 

ibu dan anak adalah hal yang sangat baik untuk perkembangan mental 

bayi nanti; semakin cepat bayi menyusui akan merangsang produksi ASI ; 
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semakin cepat bergerak akan lebih cepat ibu mandiri merawat diri dan 

bayi.
27

 

Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan 

untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih 

menguntungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih 

dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan 

kesehatan. 

Sebagai contoh apabila budaya klien dengan perawat berbeda, 

perawat dan klien mencoba memahami budaya masing-masing melalui 

proses akulturasi, yaitu proses mengidentifikasi persamaan dan perbedaan 

budaya yang pada akhirnya akan memperkaya budaya mereka masing-

masing sehingga akan terjadi tenggang rasa terhadap budaya masing-

masing. 

4. Evaluasi 

Evaluasi adalah sekumpulan metode dan keterampilan untuk 

menentukan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan 

individu.  (posavac, 1980; dalam sahar, 1998). 

Evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap 

keberhasilan klien dalam mempertahankan budaya yang sesuai dengan 

kesehatan, negosiasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan 

kesehatan, dan rekonstruksi budaya yang bertentangan dengan kesehatan. 

Melalui evaluasi, perawat dapat mengetahui asuhan keperawatan yang 

sesuai dengan keinginan atau sesuai latar belakang budaya klien.
28
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Keperawatan transkultural merupakan suatu area utama dalam 

keperawatan yang berfokus pada studi komparatif dan analisis tentang 

budaya dan sub-budaya yang berbeda di dunia yang menghargai perilaku 

caring, layanan keperawatan, nilai-nilai, keyakinan tantang tentag sehat-sakit, 

serta pola-pola tingkah laku yang bertujuan yang mengembangkan body of 

knowledge yang ilmiah dan humanistic guna memberi tempat praktik 

keperawatan pada budaya tertentudan budaya universal (Marriner-Tomey, 

1994). Teori keperawatan transkultural ini menekankan pentingnya peran 

perawat dalam memahami budaya klien. 

Peran perawatan pada transkultural nursing teory ini adalah 

menjembatani antara system perawatan yang dilakukan masyarakat awam 

dengan system perawatan professional melalui asuhan keperawatan. 

Eksistensi peran perawaat tersebut digambarkan oleh leininger. Oleh karena 

itu perawat harus mampu membuat keputusan dengan rencana tindakan 

keperawatan yang harus diberikan kepada masyarakat.  

 

B. SARAN 

  Diharapkan kepada rekan-rekan calon perawat agar lebih giat mempelajari serta 

menggali informasi-informasi tentang konsep dasar keperwatan di mana di 

dalamnya banyak poin – poin konsep keperawatan yang harus diketahui, salah 

satunya transcultural nursing dan  pemberian asuhan keperawatannya. 
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