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 Konsep model teori keperawatan yang akan diuraikan pada part ini adalah Virginia 

Handerson, Dorothea Orem, dan Ramona T Mercer :  

 

1. Virginia Henderson 

Virginia Henderson lahir pada 1897, di Kansas City. Ia memperkenalkan definisi 

keperawatan. Definisinya tentang keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikannya dan kecintaanya dengan keperawatan saat Ia melihat korban-

korban perang dunia. Ia mengatakan bahwa definisi keperawatan harus 

menyertakan prinsip kesetimbangan fisiologis. Menurutnya, “Tugas unik perawat 

ialah membantu individu, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, melalui 

usahanya melakukan berbagai aktifitas guna mendukung kesehatan dan 

penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai” dengan begitu 

maksud dari teori Virginia Henderson yaitu berusaha mengembalikan 

kemandirian, kekuatan, kemampuan, kemauan, dan pengetahuan individu tersebut. 

Selain itu, Virginia Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan 

“The Actifities of Living”. Model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat ialah 

membantu individu dalam meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin. 

Perawat harus mandiri dalam mengerjakan tugasnya dan tidak tergantung pada 

dokter. Akan tetapi, perawat tetap harus menyampaikan rencananya pada dokter 

sewaktu mengunjungi pasien.  

1. Teori Keperawatan Menurut Virginia Henderson 

Tugas unik perawat adalah membantu individu baik dalam keadaan sakit 

maupun sehat melalui upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna 

mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan 

damai, yang dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, 

kemampuan, kemauan, atau pengetahuan untuk itu.  Handerson mengemukakan 

teori tersebut dikarenakan keyakinan dan nilai yang  dia percayai yaitu manusia, 

keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu dia juga mengatakan dalam 

mendefinisikan tentang keperawatan harus memikirkan keseeimbangan 

fisiologisnya. 

Henderson menghubungakan hal-hal tersebut dengan kegiatan  sehari-hari 

dan Ia juga memberikan gambaran tentang bagaimana tugas  perawat harus bisa 

mengkaji, menganalisis dan mengobservasi untuk bisa memberikan dukungan 



 

 

dalam kesehatan dan proses penyembuhan atau pemulihan dengan demikian 

individu tersebut mendapatkan kembali kemandirian dan kebebasan yang 

merupakan tujuan mendasar dari teori tersebut. Ia juga berpendapat dalam sudut 

Epistemologi karakteristik ilmu keperawatan, manusia adalah makhluk yang unik, 

dan tidak ada yang memiliki kebutuhan dasar yang sama yang dalam 

pemenuhannya memerlukan bantuan orang lain (Kusuma, 2014). 

A. Manusia 

Henderson melihat manusia individu yang mengalami perkembangan 

rentang kehidupan   yang dalam meraih kesehatan, kebebasan, dan  kematian 

yang damai membutuhkan orang lain. Ia melihat bahwa pikiran dan tubuh 

manusia adalah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu Ia 

membagi kebutuhan dasar manusia itu menjadi 14 komponen penanganan 

perawatan, dimana kebutuhan dasar manusia itu diklasifikasikan menjadi 4 

kategori yaitu komponen kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, dan 

spiritual. Diantaranya yaitu : 

a. Biologis 

 Bernapas secara normal. 

 Makan dan minum dengan cukup. 

 Membuang kotoran tubuh. 

 Bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan. 

 Tidur dan istirahat. 

 Memilih pakaian yang sesuai. 

 Menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan 

 pakaian dan mengubah lingkungan. 

 Menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta melindungi integumen. 

 Menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai. 

b. Psikologis 



 

 

 Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, 

kebutuhan, rasa takut, atau pendapat. 

 Belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntun 

pada perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas 

kesehatan yang tersedia. 

c. Sosiologis 

 Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi. 

 Bermain atau terlibat dalam berbagai kegiatan rekreasi. 

d. Spiritual 

 Beibadah sesuai dengan keyakinan. 

B. Keperawatan 

Dalam menjalankan fungsinya penanganan keperawatan didasari oleh 14 

kebutuhan dasar manusia (independence). Untuk membantu individu yang 

sakit maupun sehat untuk mendapatkan kembali pemulihannya yang 

tujuannya ialah kebebasan. 

1. Kesehatan 

Dalam mendapatkan kesehatan manusia perlu memiliki kesadaran dan  

pengetahuan dalam meningkatkan kualitas hidup lebih baik yang menjadi 

dasar manusia berfungsi bagi kemanusiaan karena mencegah  lebih baik 

daripada mengobati penyakit. Agar manusia mendapatkan kesehatannya 

maka diperlukan kemandirian dan saling ketergantungan. 

2. Lingkungan 

Lingkungan adalah salah satu yang harus di perhatikan karena lingkungan 

sekitar adalah cerminan pola kehidupan manusia dan merupakan faktor 

yang memiliki pengaruh besar bagi kesehatan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan yaitu : 



 

 

a) Manusia harus mampu menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap 

dalam kondisi sehat. 

b) Perawat dituntut mampu menjaga pasien dari cedera mekanis. 

c) Sebagai seorang perawat dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang 

kesehatan, kebersihan, dan keamanan lingkungan. 

d) Perawat harus mampu membuat observasi secara menyeluruh terhadap 

seorang pasien dengan tepat agar hasilnya dapat membantu dokter 

dalam memberikan resep. 

e) Dalam menjalankan tugasnya perawat harus memiliki ketelitian agar 

dapat meminimalkan peluang terjadinya kecelakaan atau luka 

dikarenakan sarana kontruksi bangunan dan pemeliharaannya. 

f) Dalam menjaga keselamatan yang lebih bagi seorang pasien maka 

perawat harus memiliki pengetahuan tentang kebiasaan sosial dan 

praktik keagamaan untuk memperkirakan adanya ancaman.  

(Hidayat, 2007) 

 

2.  Pelayanan kepada pasien 

Sebagai perawat dituntut harus memiliki pendekatan dengan pasien agar 

mendukung dalam proses memberikan pelayanan,maka dalam melayani pasien  

terbentuklah suatu hubungan antara perawat dengan pasiennya. Menurut 

Henderson, ada tiga tingkatan hubungan ketergantungan pasien dengan perawat 

dari yang sangat bergantung hingga mendapatkan kembali kemandirian 

pasien.diantaranya yaitu : 

1. Perawat sebagai pengganti (substitute) bagi pasien. 

2. Perawat sebagai penolong (helper) bagi pasien. 

3. Perawat sebagi mitra (partner) bagi pasien. 

Disaat seorang pasien dalam keadaan sakit maka ia akan mengalami  

penurunan kekuatan fisik, kemampuan, atau kemauan pasien. Dan pada situasi 

yang gawat disinilah perawat berperan untuk memenuhi kekurangan pasien dan 

melengkapinya hingga masa gawatnya berlalu dan kemasa pemulihan. Inilah yang 

disebut perawat sebagai pengganti (substitute), dan setelah melewati masa tersebut 

maka seorang pasien akan berangsur-angsur mendapatkan kemandiriannya 

kembali walaupun kemandirian sifatnya relatif karena manusia adalah makhluk 



 

 

sosial atau tidak bisa hidup tanpa orang lain dan kebutuhan tiap-tiap manusia 

berbeda. Disinilah peran perawat sebagai penolong (helper) dalam berusaha 

mewujudkan kesehatan pasien membantunya mendapatkan kembali 

kemandirianya. Sebagai mitra (partner) perawat dan pasien bersama-sama 

merumuskan rencana perawatan kesehatan pasien walaupun mengalami dugaan 

yang berbeda tetap saja pasien memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi 

hanya saja kebutuhan dasar yang dimaksud dipengaruh oleh kondisi patologis dan 

faktor  lainnya seperti lingkungan, usia,dan budaya. (ChandraNers, 2012) 

Menurut Henderson, tugas perawat membantu pasien dalam melakukan 

manajemen kesehatan saat tidak ada dokter dan Ia tidak menyetujui akan filosofi 

bahwa seorang dokter boleh memberi perintah kepada pasien atau tenaga 

kesehatan lainnya dan ia juga mengatakan bahwa perawat tidak boleh selalu 

tunduk mengikuti perintah dokter. Rencana keperawatan yang telah disusun oleh 

perawat dan pasien harus dijalankan dengan optimal, agar dapat diobservasi untuk 

membatu pengobatan yang akan ditentukan oleh dokter. (ChandraNers, 2012) 

3.  Konsep kepedulian menurut Virginia Henderson 

a) Kepedulian adalah suatu hal yang berfokus pada menolong orang lain untuk 

sembuh atau pulih 

b) Kepedulian adalah suatu rasa kepuasan dalam menolong orang lain 

c) Kepedulian yang optimal adalah kepedulian yang dapat meningkatkan 

kesehatan individu 

d) Kepedulian yang baik adalah respon yang diterima pasien yang mempengaruhi 

bagaimana kesehatannya nanti 

e) Lingkungan yang penuh dengan rasa kepedulian akan membantu seseorang 

dalam    mengambil keputusan dalam kehidupannya. 

f) Kepedulian adalah fokus utama keperawatan 

g) Kepedulian adalah unsur dari pengetahuan fisik dengan prilaku dalam 

membantu meningkatkan kesehatan seseorang.  

4.  Aplikasi teori Henderson dalam proses keperawatan 

  Definisi keperawatan menurut Henderson perawat berkaitan erat dengan 

aplikasi penanganan kesehatan yang berinteraksi langsung denga pasien dengan 

mengubah kondisi pasien dari yang semula tidak mampu atau bergantung menjadi 



 

 

mandiri dengan menerapkan 14 komponen penanganan perawatan        (Baitynb, 

2014) seperti: 

a. Pengkajian 

Perawat melakukan penilaian dengan berdasarkan 14 komponen kebutuhan 

dasar yang dapat dilakukan pendekatan yang meliputi psikologis,sosial dan 

spritual dengan demikian maka perawat dapat mengenali kebutuhan yang 

diperlukan pasien sehingga dapat diterapkan untuk pengkajian dan persiapan. 

b. Observasi 

Menganalisis dengan mengunakan indra berupa indra 

penglihatan,pendengaran dan peraba setelah itu membandingkan dengan 

pengetahuan tentang sehat-sakit 

c. Perencanaan 

Menurut Henderson,perencanaan adalah akitivitas penyusunan dan perbaikan  

susunan perawatan terhadap proses penyembuhan  yang telah disususn 

bersama antara perawat dengan pasien dan dokumentasi proses bagaimana 

perawat memebantu pemulihan dari sakit hingga sembuh. 

d. Implementasi 

Proses melakukan penyusunan rencana perawatan yang telah disusun yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang telah disusun dalam rencana 

perawatan untuk pemulihan dari kondisi sakit atau meninggal dengan damai. 

e. Interverensi 

Tahap dimana dalam pengapilikasianya terlebih dahulu melihat prinsip 

fisiologis,usia,latar belakang budaya,keseimbangan emosional,kemampuan 

intelektual dan fisik individu. 

f. Evaluasi 

Dalam kesinambungan tahap-tahap tersebut antara pengkajian, observasi, 

perencanaan, implementasi, inteverensi dan yang terakhir adalah evaluasi yaitu 

catatan akhir yang berupa perkembangan dalam criteria yang diharapkan, 

dalam pencapaian kemandirian pasien dalam melakukan aktivitasnya sehari-

hari berdasarkan 14 kebutuhan dasar tersebut. 

 

 

 



 

 

 

Aplikasi Teori V Henderson 

 

 

 

 

Perawat memiliki tugas untuk membantu individu yang sehat maupun sakit 

(hubungan perawat dengan pasien), tugas-tugas perawat sebagai suatu team medis 



 

 

(Perawat sebagai anggota team), dan tugas perawat tidak tergantung pada dokter 

namun dia mengajukan rencananya (hubungan perawat dengan dokter). 

Henderson mengidentifikasi 14 kebutuhan dasar pasien yang meliputi : 

Bernafas normal, makan dan minum dengan cukup, eliminasi, bergerak dan menjaga 

posisi, istirahat tidur, memilih pakaian yang sesuai, menjaga suhu tubuh, menjaga 

tubuh tetap bersih, menghindar dari bahaya dalam lingkungan, berkomunikasi, 

beribadah sesuai keyakinan, bekerja, rekreasi dan bermain, belajar. 

Tiga tingkatan hubungan perawat–pasien dapat dikenali , mulai dari hubungan sangat 

tergantung hingga hubungan sangat mandiri yaitu ; 

1. Perawat sebagai substitusi  (pengganti) bagi pasien, pada saat penyakitnya gawat 

perawat menggantikan apa saja yang kurang, yang terjadi karena ketidakmampuan 

fisik, ketidaktahuan dan ketidakmauan. 

2. Perawat sebagai helper (penolong) 

3. Perawat sebagai partner (rekan) pasien, perawat dan pasien bersama-sama 

merumuskan rencana keperawatan 

     Selain 3 tingkatan hubungan diatas Henderson juga menjelaskan bahwa perawat dapat 

mengubah lingkungan jika dianggap perlu, dan selalu berusaha mencapai tujuan 

apakah berupa kesembuhan pasien atau kematian dengan damai. 

 

Contoh Kasus 

Tn.X datang ke Rumah Sakit dengan keluhan sakit kepala di bagian depan. 

Klien mengatakan sering mengalami mual dan muntah, klien demam. Nafsu makan 

klien juga menurun. Klien merasa nyeri di bagian perut. Selain itu, klien mengalami 

diare. 

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan : Kesadaran klien penuh, Lidah terlihat 

kotor di bagian tengah, perut kembung, RR klien 27x/mnt, HR 50x/mnt, nadi 

98x/mnt, TD 90/55 mmHg, suhu tubuh klien 40oC  

 

1. Pengkajian pada Tn.X 

A. Biodata 

1. Nama                     : Tn.X 

2. Umur                     : 25 tahun 

3. Jenis Kelamin        : Laki-laki 



 

 

4. Status                    : menikah 

5. Keluhan utama      : Nyeri di bagian perut dan sakit kepala. 

2. Riwayat Kesehatan 

A.  Riwayat Kesehatan Sekarang 

Klien nyeri pada bagian perut. Klien juga merasakan sakit kepala. Klien 

sering merasa mual dan muntah. Nafsu makan klien menurun dan demam. 

Klien juga mengalami diare. 

B. Riwayat Kesehatan Dahulu 

Klien selama 1 tahun ini merasakan nyeri pada perut, tapi tidak bersifat 

menetap. Klien pernah menderita sakit maag. 

C. Riwayat Kesehatan Keluarga 

Tidak ada anggota keluarga klien yang menderita penyakit ginjal, jantung, 

paru-paru, hipertensi, gula, typhus, dll. 

3. Pemeriksaan Fisik 

1. KU   : Sadar penuh 

2. RR   : 27x/mnt 

3. HR   : 50x/mnt 

4. Nadi    : 98x/mnt 

5. TD   : 90/55 mmhg 

6. Suhu tubuh  : 40 

7. Abdomen   : terdapat nyeri tekan, tegang, dan kembung 

4. Kebutuhan Dasar Manusia 

a) Bernafas 

Sebelum sakit : Klien bernafas normal. 

Ketika sakit : Klien bernafas lebih cepat karena suhu tubuh tinggi. 

b.) Makan dan Minum 

Sebelum sakit  : Klien makan sehari tiga kali. 

Ketika sakit      : Nafsu makan klien menurun karena pada saat makan, 

klien merasa mual dan ingin muntah. Namun masih ada 

keinginan untuk minum. 

c.) Eliminasi 

Sebelum sakit  : Klien BAB dan BAK normal dan wajar, tidak pernah 

muntah, dan berkeringat ketika melakukan aktivitas. 



 

 

Ketika sakit      : Klien lebih sering BAB namun jarang BAK. Keluar 

keringat dingin dari seluruh tubuh klien. Klien juga sering 

muntah 

d.) Mobilisasi 

Sebelum sakit : Klien dapat berdiri dan berjalan sendiri tanpa 

menggunakan alat bantu apapun. 

Ketika sakit      : Klien merasa lemas dan lemah sehingga tidak kuat 

menopang tubuhnya sendiri. 

e.) Istirahat dan Tidur 

Sebelum sakit   : Klien tidur dan istirahat dengan tenang dan nyenyak. 

Ketika sakit      : Klien susah tidur karena merasakan sakit kepala dan 

perutnya kembung. 

f.) Berpakaian 

Sebelum sakit   :  Klien memilih dan memakai pakaian yang disukainya 

sendiri. 

Ketika sakit      : Klien tidak bisa memakai pakaian sendiri karena tubuhnya 

terlalu lemas. 

g.) Suhu Tubuh 

Sebelum sakit   : Suhu tubuh klien normal 37 

Ketika sakit      : Suhu tubuh klien tinggi mencapai 40 

h.)  Kebersihan Tubuh 

Sebelum sakit    : Klien membersihkan dirinya sendiri (mandi), dan 

membersihkan lingkungan di sekitarnya. 

Ketika sakit       : Selama klien sakit, klien tidak bisa mandi sendiri. Klien 

tidak mandi, hanya dilap saja badannya. 

i.) Menghindari Bahaya 

Sebelum sakit   : Klien dapat menjaga dirinya sendiri dari bahaya yang 

mungkin menghampirinya. 

Ketika sakit      : Selama klien sakit, klien tidak berdaya karena terlalu 

lemas. Oleh karena itu, klien dirawat dan dijaga oleh 

keluarganya. 

j.)  Berkomunikasi 

Sebelum sakit   : Klien dapat berkomunikasi dengan baik. 



 

 

Ketika sakit      : Kemampuan berkomunikasi klien masih baik. Namun 

ketika suhu tubuh klien tinggi, klien sering mengigau dan 

berbicara tidak jelas. 

k.)  Bekerja 

Sebelum sakit   : Klien berangkat bekerja setiap hari senin sampai sabtu di 

kantor. Berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore. 

Ketika sakit      : Pekerjaan klien terhanti karena kondisi klien yang tidak 

memungkinkan. Pekerjaan klien hanya tiduran dan duduk 

saja. 

l.) Bermain 

Sebelum sakit   : Biasanya klien bermain dan berlibur bersama dengan 

keluarganya dihari libur kerjanya. 

Ketika sakit      : Kemampuan bermain klien berkurang. Klien paling hanya 

bermain HP saja di atas tempat tidur. 

m.) Spiritual 

Sebelum sakit   :  Klien beribadah secara rutin setiap hari. 

Ketika sakit      : Klien beribadah dan berdo’a di atas tempat tidur sambil 

tiduran atau sambil duduk. 

n.)  Belajar 

Sebelum sakit   : Klien sering belajar sesuatu yang baru dengan membaca 

buku. 

Ketika sakit      : Klien belajar sesuatu yang baru dengan bertanya kepada 

perawat yang merawatnya ataupun dengan keluarga yang 

menjaganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kelebihan dan kelemahan teori Virginia Handerson 

a. Cara pengkajian dengan melakukan pendekatan dengan teori 14 kebutuhan 

dasar manusia  virginia  henderson dapat menginterpretasi  respon klien atau 

pasien sehingga pengkajian dapat dilakukan terhadap penyakit yang dialami 

pasien. 

b. Dapat mengidentifikasi secara holistik kebutuhan dan respon yang ditimbulkan 

oleh klien atau pasien untuk digunakan dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan dengan menyeluruh dan berkesinambungan berdasarkan tingkatan 

kebutuhan dan ketergantungan pasien 

c. Sebagai ahli teori keperawatan Henderson telah memberi dampak yang begitu 

besar dalam memepengaruhi citra keperawatan sebagai profesi yang mendunia. 

d. Teori-teori yang telah dikemukaan oleh Henderson bukanlah teori atau model 

abstrak semata saja melainkan  teori yang dibuat berdasarkan keanekaragaman 

pengalaman yang Ia miliki selama mendedikasikan kecintaannya pada dunia 

keperawatan. 

e. Henderson mengasumsikan bahwa perawat adalah  profesi yang unik dan 

mandiri karena keperawatan adalah profesi yang dapat berkerja sendiri atau 

mandiri  bersama tim kesehatan lainya bukan hanya karena instruksi dari 

dokter. 

f. Henderson mengemukakan model dan teori dasar keperawatannya dengan 

menghubungkannya dengan aktivitas  sehari-hari. 

g. Dalam pemaparan model dan teori dasar keperawatannya,Henderson 

memberikan  gambaran bagaimana tugas seorang perawat. 

h. Teori henderson berpendapat bahwa melakukan pendekatan terhadap pasien 

dengan tahapan-tahapan seperti: mengkaji dan melakukan berbagai usaha 

pendekatan dapat mengoptimalkan perkembangan pemulihan pasien lebih 

cepat. 

i. Model dan teori kebutuhan dasar yang diungkapkan Henderson bekerja secara 

berkesinambungan untuk mendapatkan kemandirian yang menjadi tujuan 

utama dalam teori ini,tahapan yang berupamengkaji,menganalisis hingga 

mengevaluasi segala proses pemulihan kemandirian 

j. Henderson mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang dalam 

perkembangan sehat,sakit hingga mati membutuhkan orang lain. 



 

 

k. Teori Henderson menyatakan bahwa pikiran dan tubuh manusia tidak bisa 

dipisahkan karena itu Ia memuat kebutuhan psikologis dan spritual dalam 14 

komponen kebutuhan dasar manusia. 

l. Berbagai asumsi model dan teori keperawatan Henderson memiliki kesesuaian 

dengan riset ilmuan Maslow yang bisa dikatakan sebagai validitas teori 

Henderson 

m. Dalam model dan teori dasar keperawatan Henderson, Ia mengatakan bahwa 

keperawatan adalah kepedulian kepada orang lain,dan tugas perawat langsung  

berhubungan dengan pasien. 

2. Kelemahan 

a. Model dan teori Henderson hanya mendasarkan segala tugas perawat hanya 

pada fokus akan salah satu pihak yaitu pada penyembuhan atau pemulihan 

secara fisik saja. 

b. Teori Henderson mengungkapkan segala komponen dasar manusia, Hubungan 

antara pasien dan perawat, pendekatan dengan berbagai tahapan, bahkan 

pengaplikasian teori tersebut hanya berfokus pada terwujudnya kemandirian 

pasien. 

c. Model dan teori dasar keperawatan dalam teori Virginia Henderson hanya di 

berfokus pada 14 komponen kubutuhan dasar manusia yang Ia ungkapkan. 

d. Pada teori virgina Henderson tidak memuat tentang adanya riwayat kesehatan 

seperti: riwayat kesehatan sekarang,riwayat kesehatan masa lalu,keluhan 

pasien. 

e. Ketidaksesuaian pada butir sebelumnya menyebabkan ketidaksesuaian 

pencantuman riwayat kesehatan keluarga dalam kemampuan menghindari 

bahaya dan trauma pada lingkungan dalam pengkajian dan pendekatan teori 

Virginia Henderson 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Dorothy Orem 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aplikasi Teori Orem 

Seni dalam keperawatan adalah melatih” berbuat untuk”orang-orang penderita cacat, 

dengan cara menolongnya untuk berbuat bagi dirinya sendiri, dan atau menolongnya 

untuk belajar agar dapat berbuat untuk dirinya sendiri.(Orem, 1956 ) 

Orem memberi label bagi teorinya ”self care defisit theory of nursing”, yang disusun 

oleh 3 hal yang saling berhubungan yaitu :  

a. Teori self care yang menggambarkan dan menjelaskan perawatan sendiri 

b. Teori self care defisit yang menggambarkan dan menjelaskan mengapa manusia 

dapat ditolong oleh ilmu keperawatan 

c. Teori sistem keperawatan yang menggambarkan dan menjelaskan hubungan yang 

harus dibawa dan dipertahankan sebagai hasil keperawatan 

Sistem keperawatan dibentuk untuk menilai kemampuan individu dihubungkan dengan 

self care dan mempertemukan syarat-syarat perawatan sendiri bagi individu, tipe dari 

sistem perawatan tersebut adalah: 

a. Wholly compensatory nursing system : Sistem penyeimbangan keperawatan secara 

menyeluruh adalah dibutuhkan saat perawat harus menjadi peringan bagi 

ketidakmampuan total seorang pasien. 

b. Partly compensatory nursing system: sistem penyeimbang sebagian adalah ketika 

perawat dan pasien bersama-sama terlibat dalam tindakan yang melibatkan tugas-

tugas manipulatif atau penyembuhan 

c. Suportive-educative system : sistem pendukung dan mendidik, situasi dimana 

pasien mampu untuk merawat diri sendiri, namun masih perlu ada pendukung 

untuk mendampingi pasien. 

 

APLIKASI TEORI OREM DALAM ASUHAN KEPERAWATAN  

Fraktur Leher Femur 

         Konsep terkait: 

Pasien fraktur hip memiliki karakteristik perempuan lansia yang tersandung dan 

jatuh. Tanda yang ditemukan adalah nyeri di pinggul dan tidak mampu berjalan. 

Pemeriksaan klinis ditemukan pemendekan dan rotasi eksternal tungkai serta 

pergerakan pinggul yang menimbulkan nyeri. Diagnosis dikonfirmasi melalui 

pemeriksaan X-ray anteroposterior dan lateral hip. Parker (2008) menyatakan 5% 

kasus menunjukkan tidak ada riwayat trauma dan beberapa fraktur merupakan 



 

 

patologis. Fraktur undisplaced mungkin tidak menunjukkan deformitas dan 

perubahan X-ray kelihatan tidak kentara. Jika X-ray menunjukkan AP dan lateral 

kelihatan normal, posisi tungkai 10° internal rotasi dapat memperlihatkan leher 

femur lebih detail. Jika X-ray masih belum menunjukkan abnormalitas dan fraktur 

hip masih diperkirakan secara klinis maka Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

hip merupakan pilihan investigasi (Chana et al, 2006, dalam Parker, 2008). 

 

1. Klasifikasi Fraktur 

Klasifikasi fraktur hip terdiri dari: fraktur intracpsuler dan extracapsuler. Fraktur 

intracapsuler dibagi menjadi 2, yaitu: displaced dan undisplaced fracture. Fraktur 

extracapsuler juga dibagi menjadi 2, yaitu: intertrochanter dan subtrochanter. 

2. Manajemen 

Manajemen hip fraktur; immediate care adalah:  

a. Analgesia (opiate oral atau parenteral jika sangat nyeri) 

b. Uji hematology, biokimia dan EKG rutin 

c. Blok nervus femoral bisa digunakan untuk analgesia 

d. Berikan cairan melalui intravena 

e. Perawatan pada area yang tertekan 

f. Thromboembolic prophylaxis 

g. Persiapan operasi 48 sejak pasien masuk RS 

h. Dukungan nutrisi 

i. Informasi dan memberikan kenyamanan 

     Traksi pada tungkai menjelang operasi tidak bermanfaat pada fraktur hip  

     (Parker & Handoll, 2006, dalam Parker, 2008) 

 

Beberapa laporan menyebutkan fraktur intracapsuler undisplaced diberikan 

tindakan secara konservative yaitu bedrest dan mobilisasi secara lembut 

(Raaymakers & Marti, 1991, dalam Parker, 2008). Laporan kasus secara seri ini 

yaitu pada pasien dengan usia dibawah 70 tahun dan memiliki status kesehatan 

yang baik. Pada pasien yang lebih tua tindakan konservatif ini menghasilkan 

displacement fraktur (20-50%) dibandingkan setelah fiksasi internal (5-10%) 

(Conn & Parker, 2004, dalam Parker, 2008).  

 



 

 

Jika fraktur intracapsuler displaced dilakukan tindakan konservatif, non union 

pada fraktur tidak dapat dielakkan, termasuk nyeri di pinggul dan fungsi yang 

terbatas. Tindakan konservatif diperkenankan pada kasus ini jika umur harapan 

hidup terbatas (beberapa minggu), namun pembedahan masih diperlukan untuk 

mengatasi nyeri dan memungkinkan tungkai untuk digunakan berjalan maupun 

transfer (Hay & Parker, 2003, dalam Parker, 2008).  

 

Fraktur extrakapsuler dapat ditangani secara konservatif dengan menggunakan 

traksi pada tungkai selama 2 atau 3 bulan. Peningkatan hari rawat   di rumah sakit 

(LOS) menyebabkan pasien tidak dapat kembali pada kehidupan mandiri seperti 

semula. Sehingga pada umumnya pasien dengan fraktur hip direkomendasikan 

untuk dilakukan operasi (Hornby et al, 1989; Parker et al, 2003, dalam Parker, 

2008). 

  

 Fraktur intracapsuler undisplaced ditangani dengan fiksasi internal dan tidak 

memerlukan reduksi saat operasi. Artroplasty pada fraktur intracapsuler 

undisplaced tidak tepat karena prosedur yang rumit dengan resiko tinggi 

mengalami komplikasi. Fraktur intracapsuler displaced dapat juga ditangani 

dengan fiksasi internal namun komplikasi penyembuhan fraktur dapat terjadi, 

selain itu kesulitan untuk menjamin fiksasi stabil, termasuk aliran darah yang 

buruk menuju kepala femur (femoral head). Non union merupakan komplikasi 

yang umum terjadi pada lansia. Nekrosis avaskular kepala femur yang disebabkan 

gangguan aliran darah dapat pula terjadi 1 sd. 2 tahun pasca cedera. Untuk 

menghindari komplikasi ini maka arthroplasty merupakan tindakan yang tepat 

untuk mengatasi fraktur intacapsuler displaced.  

 

Beberapa kondisi yang merekomendasikan fiksasi internal pada fraktur 

intracapsuler displaced: 

 Pasien muda. Pasien kurang dari 60-70 tahun yang memiliki usia harapan 

hidup lebih tinggi. Jika arthroplasty dilakukan akan dilakukan revisi pada 

masa yang akan datang. 

 Terdapat risiko sepsis. Arthroplasty lebih baik dihindari jika ada risiko sepsis 

yang signifikan. 



 

 

 Sangat lemah. Pasien tidak dapat bertahan saat dilakukan prosedur 

arthroplasty. 

 

Beberapa kondisi yang merekomendasikan fiksasi internal pada fraktur 

intracapsuler displaced: 

 Pasien lansia. Kemampuan fungsional dapat meningkat setelah arthroplasty 

dan pembedahan sekunder dapat diminimalkan (Lu-yao et al., 1994; Parker & 

Girusamy, 2006, dalam Parker, 2006). 

 Fraktur patologis. Risiko tinggi komplikasi penyembuhan fraktur setelah 

fiksasi internal menyebabkan arthroplasty adalah tindakan yang lebih disukai. 

 Paget’s disease. Kondisi ini memiliki risiko non-union setelah fiksasi internal 

 Rheumatoid arthritis. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko komplikasi 

penyembuhan fraktur. 

 Gagal ginjal kronik. Fraktur non-union lebih meningkat pada penyakit tulang 

metabolik dan gagal ginjal kronik. 

 Operasi yang tertunda. Operasi yang tertunda lebih lama meningkatkan risiko 

fraktur non-union dan nekrosis avaskular. 

 Arthritis hip. Arthritis hip biasanya tidak menyebabkan fraktur intrakapsuler. 

 

3. Arhtroplasty 

Ketentuan yang perlu diperhatikan berhubungan dengan arthroplasty, yaitu: 

surgical approach, penggunaan semen, dan type arthroplasty yang akan digunakan. 

4. Prognosis 

Pasien fraktur hip 80% dapat kembali seperti pada keadaan semula. 

 

Pandangan global dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

berperan dalam perkembangan pradigma keperawatan di Indonesia. Perubahan 

paradigma keperawatan menetapkan bahwa klien bukan saja dianggap sebagai obyek 

perawatan tapi juga subyek, dimana klien diarahkan untuk tidak selalu mendapat 

bantuan perawatan dari perawat melainkan berusaha meningkatkan kemampuan 

mandiri klien. Studi menyatakan bahwa keterlibatan pasien di dalam pengambilan 

keputusan mungkin. menguntungkan, persepsiang sama antara  pasien dan perawat 



 

 

adalah hal penting dalam penentuan sasaran timbal balik yang sukses sebagai alat 

menuju keberhasilan self-care   

Model Self Teori Self Care yang dikembangkan oleh Dorothea E. Orem  ini meyakini 

bahwa seseorang yang mampu maka ia akan dapat merawat dirinya secara mandiri. 

Self care merupakan suatu kemampuan individu untuk memprakarsai dirinya dalam 

melakukan perawatan secara mandiri, untuk mempertahankan kesehatannya. Teori ini 

merupakan suatu pendekatan yang dinamis, dimana perawat bekerja untuk 

meningkatkan kemampuan klien dalam merawat dirinya sendiri dan bukan 

menempatkan klien pada posisi bergantung karena self care merupakan perilaku yang 

dapat dipelajari.  

 

Kondisi yang sering dijumpai di lapangan adalah belum adanya penerapan yang 

optimal tentang konsep self care Orem, dimana perawat sepertinya lebih senang 

memberikan bantuan kepada klien yang seharusnya sudah mampu dilakukan secara 

mandiri baik oleh klien maupun keluarganya, seperti; memandikan klien ditempat 

tidur, membantu pemberian makanan, eliminasi dan personal hygiene lainnya.  

 

Lansia adalah suatu proses alamiah dari proses degeneratif manusia yang mempunyai 

dampak berbagai masalah kesehatan. Perubahan yang terjadi akibat efek degeneratif 

memberikan dampak yang nyata pada penurunan fungsi fisiknya. Permasalahan 

mobilitas akibat penyeakit degenratif seperti arthritis sangat sering dijumpai pada 

lansia. Resiko cedera fisik akibat kemunduran fungsi mobilisasi pada lansia dapat 

dicegah dengan perawatan yang menggunakan konsep model yang rasional. Konsep 

model Orem (Self Care) adalah bentuk yang dapat diterapkan pada klien lansia dengan 

masalah mobilitas fisik. 

 

1. Tujuan Umum 

Mampu memahami dan mengaplikasikan model konseptual Dorothea Orem pada 

asuhan keperawatan pasien Lansia dengang gangguan mobilisasi ( Arthritis ) 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan model konseptual Dorothea Orem meliputi : teori self care, teori 

self care deficit, teori nursing system 



 

 

b. Menerapkan model konseptual Orem dengan pendekatan proses keperawatan 

pada penderita lansia dengang gangguan mobilisasi ( Arthritis ) 

c. Menaganlisa penerapan  model konseptual Orem  dalam tahapan proses 

perawatan pada penderita lansia dengang gangguan mobilisasi ( Arthritis ) 

 

TINJAUAN TEORITIS TEORI OREM 

A. Asumsi Dasar  

Orem ( 2001) mengidentifikasi lima pendapat mendasari teori ilmu perawatan yang 

umum : 

1. Manusia memerlukan berkembang terus, sengaja memasukkan pada mereka 

sendiri dan lingkungan sisa hidupnya dan berfungsi secara alami 

2. Agen Manusia, kuasa untuk bertindak dengan bebas, dicoba-coba dalam wujud 

kepedulian (care) pada diri sendiri dan orang lain dalam menentukan kebutuhan  

dasar dan membuat masukan kbutuhan dasarnya 

3. Manusia dewasa punya pengalaman pribadi dalam wujud pembatasan untuk 

tindakan dalam perawatan diri dan menyertakan yang lain dan membuat cara   

untuk menopang hidup dan function-regulating  

4. Agen manusia berlatih dalam menemukan, mengembangkan dan mentransfer cara 

untuk mengidentifikasi kebutuhan bagi diri dan lainnya 

5. Kelompok manusia tersusun dalam hubungan keterikatan tugas dan tanggung 

jawab dialokasikan untuk menyediakan kepedulian   pada anggota kelompok yang 

mengalami kekurangan untuk pembuatan masukan diperlukan, sengaja ke diri dan 

lainnya (Tomey, 2006) 

 

B. Konsep  Self  Care Dorothea Orem 

Konsep keperawatan orem mendasari peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar klien melalui peningkatan kemampuan klien dalam pemenuhan kebutuhan 

secara mandiri.  

Orem mengembangkan teori Self Care Deficit Nursing Teory  yang meliputi: 1). 

Theory of  nursing system, 2). Theory of Self care defisit dan 3). Theory of  Self Care 

 

 

 



 

 

1. Theory of Nursing Systems 

Theory of nursing system menyebutkan keperawatan adalah system yang dibentuk 

(didisain dan diproduksi) oleh perawat terhadap pasien yang memiliki 

keterbatasan memenuhi self-care atau dependent care.  Sistem keperawatan 

diberikan melalui nursing agency yang meliputi: intentionality, operation of 

diagnosis, prescription and regulation.  

a.   Wholly Compensatory system 

Suatu situasi dimana individu tidak dapat melakukan tindakan self care, dan 

menerima self care secara langsung serta ambulasi harus dikontrol dan 

pergerakan dimanipulatif atau adanya alasan-alasan medis tertentu. Ada tiga 

kondisi yang termasuk dalam kategori ini yaitu; tidak dapat melakukan 

tindakan self care misalnya koma, dapat membuat keputusan, observasi atau 

pilihan tentang self care tetapi tidak dapat melakukan ambulasi dan pergerakan 

manipulatif, tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang self carenya. 

     b.   Partly compensatory nursing system 

Suatu situasi dimana antara perawat dan klien melakukan perawatan atau tindakan 

lain dan perawat atau pasien mempunyai peran yang besar untuk  mengukur 

kemampuan melakukan self care. 

c.   Supportive educative system 

Pada sistem ini orang dapat membentuk atau dapat belajar membentuk  internal 

atau external self care tetapi tidak dapat melakukannya tanpa bantuan. Hal ini juga 

dikenal dengan supportive-developmental system (Orem, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  WHOLLY COMPENSATORY SYSTEM 

Menyelesaikan therapeutik self care klien 

Kompensasi ketidakmampuan untuk self care 

Mendukung dan melindungi klien 

                                          PARTLY COMPENSATORY SYSTEM 
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Kompensasi keterbatasan klien untuk selfcare 

Membantu  klien sesuai kebutuhan 
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SUPPORTIVE - EDUCATIVE SYSTE 

 

 

 

2. Teori Self Care 

 

Self Care adalah fungsi pengatur yang individu yang harus ada, dengan sengaja 

membentuk diri mereka sendiri atau sudah melakukan untuk memelihara hidup, 

kesehatan, pengembangan, dan kesejahteraan/ kesehatan. Self Care adalah suatu 

sistem bertindak. Pengembangan dari  konsep Self care, Self Care Agency dan self 

care demand menyediakan pondasi untuk mengerti tentang keterbatasan 

pemenuhan kebutuhan dan tindakan  orang yang perawatan. (Tomey & Allygood, 

2006) 

 

Self care adalah tindakan yang matang dan mematangkan orang lain yang 

mempunyai kekuatan untuk dikembangkan, atau mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki agar dapat digunakan secara tepat, nyata dan valid untuk 

mempertahankan fungsi dan berkembang dengan stabil dalam perubahan 

lingkungan. Self care digunakan  untuk mengontrol atau meregulator factor 

Menjalankan self care measure 

Mengatur kemampuan self care 

Menerima asuhan dan bantuan nurse 

Tindakan 

Perawat 

Pendukung dan melindungi klien 
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internal dan eksternal yang mempengaruhi aktivitas seseorang untuk berfungsi 

dan mengembangkan proses yang berkonsentribusi terhadap kesejahteraanya.  

 

Self care agency meliputi kemampuan untuk membuat keputusan  tentang self 

care dan kemampuan untuk melakukan self care yang dapat dikembangkan 

melalui keinginan seseorang untuk tahu, kekuatan untuk belajar dan perubahan 

ketahapan yang lebih tinggi ( perkembangan personal ).  

Pada saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhanan self care-nya maka 

akan dibutuhkan therapeutic self care demand. Kebutuhan self care therapeutik 

(Therapeutic self care demand) adalah merupakan  totalitas dari tindakan self care 

yang diinisiatif dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan self care dengan 

menggunakan metode yang valid yang berhubungan dengan tindakan yang akan 

dilakukan. 

 

Perawat harus dinamis dan menggunakan pengembangan intelektual dan persepsi 

untuk menghitung therapeutic self care demand seseorang . Therapeutik self care 

demand speifik  untuk tiap- tiap individu tergantung waktu , tempat dan situasi. 

(George,1995). 

 

Self care merupakan suatu kemampuan yang disadari oleh individu  dalam memprakarsai 

dirinya untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, perkembangan, dan kesejahteraan. 

Self care sebagai human regulatory function dengan penuh kesadaran dapat dipelajari 

berlangsung secara terus-menerus, dan memiliki ketergayutan dengan fungsi pengaturan 

tubuh lainnya yang dimiliki individu (Tomey & Alligood, 2006). Teori ini merupakan 

suatu pendekatan yang dinamis, dimana perawat bekerja untuk meningkatkan 

kemampuan pasien dalam merawat dirinya sendiri dan bukan menempatkan pasien 

memiliki ketergantungan terhadap perawat.  
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Gb1. Kerangka konsep untuk keperawatan R, hubungan, < : hubungan defisit, saat 

ini dan yang akan datang) (dari:Orem, D.E (2001). Nursing : Concepts of 

practice(6th ed., p 491). St. Louis : Mosby) 

 

3. Teori  Self Care Deficit 

Sel care deficit merupakan hubungan antara self care agency dan therapeutic self 

care demand dari individu – individu  yang kemampuan self carenya terbatas atau 

tidak dapat memenuhi semua komponen therapeutic self care demand. 

 

Self care deficit dapat berbentuk komplek atau parsial . Self care defisit  komplek 

berarti tidak ada kapasitas untuk menemukan satu atau beberapa self care defisit 

partial adalah keterbatasan kapasitas untuk menemukan satu atau beberapa self 

care requisite  melalui therapeutic self care demand.   Orem menggambarkan 

hubungan diantara konsep yang telah dikemukakannya. 

 

Orem mengidentifikasi lima metode yang dapat digunakan dalam membantu self 

care: 

a. Tindakan untuk atau lakukan untuk orang lain. 

b. Memberikan petunjuk dan pengarahan. 

c. Memberikan dukungan fisik dan psychologis. 

 

Conditional 

Factor 

 



 

 

d. Memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung pengembangan 

personal. 

e. Pendidikan. 

Perawat dapat membantu individu dengan menggunakan beberapa atau semua 

metode tersebut dalam memenuhi self care. 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa jika kebutuhan lebih banyak dari 

kemampuan, maka keperawatan akan dibutuhkan.  Tindakan-tindakan yang dapat 

dilakukan oleh perawat pada saat memberikan pelayanan keperawatan dapat 

digambarkan sebagi domain keperawatan. Orem  (1991) mengidentifikasikan lima 

area aktifitas keperawatan yaitu: 

a. Membina hubungan dengan Klien  

b. Masuk  kedalam dan memelihara hubungan perawat klien dengan individu, 

keluarga, kelompok sampai pasien dapat melegitimasi perencanaan 

keperawatan. 

c. Menentukan jika dan bagaimana pasien dapat dibantu melalui keperawatan. 

d. Bertanggungjawab terhadap permintaan pasien, keinginan dan kebutuhan 

untuk kontak dan dibantu perawat. 

e. Menjelaskan, memberikan dan  melindungi klien secara langsung dalam 

bentuk keperawatan. 

f. Mengkoordinasikan dan mengintegrasi keperawatan dengan kehidupan sehari-

hari klien, atau perawatan kesehatan lain jika dibutuhkan serta pelayanan 

sosial dan edukasional yang dibutuhkan atau yang akan diterima. Bantuan 

yang diberikan : nursing agency dengan menggunakan nursing system.  

4. Teory Nursing System 

Nursing system didesain oleh perawat didasarkan pada kebutuhan self care dan 

kemampuan pasien melakukan self care. Jika ada self care defisit, self care agency 

dan kebutuhan self care therapeutik maka keperawatan akan diberikan. Nursing 

agency adalah suatu properti atau atribut yang lengkap diberikan untuk orang-

orang yang telah didik dan dilatih sebagai perawat yang dapat melakukan, 

mengetahui dan membantu orang lain untuk menemukan kebutuhan self care 

terapeutik mereka, melalui pelatihan dan pengembangan self care agency. 

a.   Wholly Compensatory system 



 

 

Suatu situasi dimana individu tidak dapat melakukan tindakan self care, dan 

menerima self care secara langsung serta ambulasi harus dikontrol dan 

pergerakan dimanipulatif atau adanya alasan-alasan medis tertentu. Ada tiga 

kondisi yang termasuk dalam kategori ini yaitu; tidak dapat melakukan 

tindakan self care misalnya koma, dapat membuat keputusan, observasi atau 

pilihan tentang self care tetapi tidak dapat melakukan ambulasi dan pergerakan 

manipulatif, tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang self carenya. 
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SUPPORTIVE - EDUCATIVE SYSTEM 
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     b.   Partly compensatory nursing system 

Suatu situasi dimana antara perawat dan klien melakukan perawatan atau tindakan 

lain dan perawat atau pasien mempunyai peran yang besar untuk  mengukur 

kemampuan melakukan self care. 

c.   Supportive educative system 

Pada sistem ini orang dapat membentuk atau dapat belajar membentuk  internal 

atau external self care tetapi tidak dapat melakukannya tanpa bantuan. Hal ini juga 

dikenal dengan supportive-developmental system. 

 

C. Aplikasi teori orem dalam proses keperawatan 

Berdasarkan teori keperawatan mandiri (self care) di atas, maka Orem (2001) 

menjelaskan proses keperawatan sebagai berikut: 

1. Pengkajian / Riwayat keperawatan 

Orem (2001) mengidentifikasi dua bagian utama dalam riwayat keperawatan, 

yaitu: 

Pertama, berfokus pada situasi perawatan diri klien, yang meliputi : permintaan 

terapi perawatan diri dan focus perawatan diri pribadi.Menurut Orem ( 2001) 

harus mampu membuat keputusan akan seluruh proses keperawatan, sehingga 

perawat tidak harus mengumpulkan sejumlah besar data yang tidak relevan, tetapi 

harus mengumpulkan riwayat keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan 

individu klien, sehingga perawat dapat menemukan terapi perawatan yang 

berhubungan dengan perawatan diri. 

Kedua, perawat harus mempertimbangkan kondisi dan pola kehidupan klien 

dengan mengumpulkan data tentang dimana dan dengan siapa klien tinggal dan 

bagaimana klien menghabiskan waktunya setiap hari, data – data ini akan dapat 

menginformasikan tentang ada atau tidaknya bahaya di lingkungan rumah klien. 

Pengkajian yang harus dilakukan menurut Orem diawali dengan pengkajian 

personel klien yang meliputi : usia, sex, tinggi badan, berat badan, budaya, ras, 

status perkawinan, agama dan pekerjaan klien. Selanjutnya menurut Orem 

Melakukan / menyelesaikan self care 

Mengatur latihan dan pmengembangkan 

kemampuan self care 

Tindakan 

Pasien 

Tindakan 

Perawat 



 

 

pengkajian juga didasarkan pada 3 ( tiga ) kategori perawatan diri klien yang 

meliputi :      

a. Universal self care  

Kebutuhan yang berkaitan dengan proses hidup manusia, proses 

mempertahankan integritas, struktur dan fungsi tubuh manusia selama siklus 

kehidupan berlangsung yang meliputi keseimbangan pemasukan air, udara, 

makanan, ekskresi atau eliminasi, aktivitas dan istirahat, solitude dan interaksi 

sosial, hambatan  hidup dan kesejahteraan, peningkatan dan pengembangan 

fungsi manusia selama hidup dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi 

keterbatasan serta norma. 

b. Developmental self care  

Kebutuhan-kebutuhan yang dikhususkan untuk proses perkembangan, 

kebutuhan akibat adanya suatu kondisi yang baru, kebutuhan yang dihubungkan 

dengan suatu kejadian.Contohnya :  

1) Penyesuaian diri terhadap pertambahan usia 

2) Penyesuaian diri terhadap perubahan bentuk tubuh, dan sebagainya. 

c. Health deviation  

Kebutuhan berkaitan dengan adanya penyimpangan status kesehatan seperti: 

kondisi sakit atau injury, atau kecelakaan yang dapat menurunkan kemampuan 

individu untuk memenuhi kebutuhan self care-nya baik secara permanen 

maupun temporer, sehingga individu tersebut memerlukan bantuan orang lain. 

Kebutuhan ini meliputi : 

1) Mencari pengobatan yang tepat dan aman 

2) Menyadari dampak dari patologi penyakit 

3) Memilih prosedur diagnostik, terapi dan rehabilitasi yang tepat dan efektif 

4) Memodifikasi konsep diri untuk dapat menerima status kesehatannya dan 

mengatasi hal tersebut. 

5) Belajar hidup dengan keterbatasan sebagai dampak dari kondisi patologis, 

efek pengobatan, dan diagnostik serta selalu meningkatkan kemampuan. 

Contoh dari kebutuhan ini adalah ketidak mampuan berjalan karena fraktur    

sehingga memerlukan bantuan kruk untuk berjalan.   

 

 



 

 

2. Perencanaan 

Menurut George (1995), Orem mendefinisikan 5 (lima) area aktivitas praktek 

keperawatan, yaitu :   

a. Membina dan menjaga hubungan perawat – klien (individu, keluarga dan 

kelompok) sampai klien pulang. 

b. Menentukan jika dan bagaimana klien perlu ditolong oleh perawat. 

c. Berrespon pada pertanyaan, kebutuhan dan keinginan klien akan kontrak dan 

asistennya. 

d. Menetapkan, memberikan dan meregulasi bantuan langsung pada klien 

e. Koordinasi dan integrasi keperawatan dengan kegiatan sehari-hari kien, 

perawatan kesehatan lain, pemberian pelayanan sosial dan pendidikan yang di 

butuhkan atau yang sedang diterima. 

 

Perencanaan yang dibuat oleh perawat harus didasarkan pada tujuan, sehingga 

harus disesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang dirumuskan, self care 

demand  dan diupayakan untuk meningkatkan kemampuan self care. 

 

Selain itu dalam membuat perencanaan juga harus memperhatikan tingkat 

ketergantungan atau kebutuhan dan kemampuan klien, yang meliputi :  

a. The wholly compensatory nursing system  

Perawat memberi perawatan total karena tingkat ketergantungan klien sangat 

tinggi. Beberapa contoh intervensi keperawatan yang harus dilakukan perawat 

terkait dengan universal self care klien :  

1) Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan udara yaitu dengan 

Pemasangan  therapy oksigen sesuai kebutuhan, Suction, Fisioterapi, 

Precaution terhadap aspirasi, Monitoring pemasangan ventilasi mekanik 

2) Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan air dengan Pemasangan 

intra vena line, Monitor keseimbangan intake dan output cairan , 

Monitoring keseimbangan elektrolit melalui pemeriksaan laboratorium, 

Precaution terhadap kemungkinan dehidrasi,  

3) Untuk mempertahankan kesimbangan pemasukan makanan  meliputi 

tindakan Penatalaksanaan Total Parenteral Nutrition, Monitoring 



 

 

keseimbangan intake dan output makanan, Pemasangan Naso Gastritic 

Tube, Pemberian Sonde Fooding, Precaution terhadap kekurangan nutrisi 

4) Untuk mempertahankan keseimbangan antra aktivitas dan istirahat dengan 

Alih baring klien sesuai kebutuhan, Melaksanakan exercise therapy joint 

mobility dan muscle control (ROM pasif),  

5) Untuk mempertahankan keseimbangan melalui proses eliminasi melalui 

perencanaan Perawatan kolostomi, Irigasi kandung kemih, Pemasangan 

kateter menetap dan intermitten, Bowel management 

6) Untuk mencegah dan menghadapi resiko yang mengancam kehidupan dan 

kesehatan adalah dengan  Aspiration precaution, Manajemen delirium, 

Manajemen lingkungan yang aman, Pencegahan terhadap injury ( jatuh ), 

Pencegahan kebakaran, Kontrol dan perlindungan terhadap infeksi, 

Perawatan luka, Monitor vital signs 

7) Untuk manajemen obat Medication administration parenteral 

b. The partially compensatory nursing system 

Perawat dan klien saling berkolaborasi dalam melakukan tindakan 

keperawatan. Beberapa contoh tindakan keperawatan yang harus dilakukan 

perawat terkait dengan universal self care klien : 

a. Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan udara dengan latihan 

batuk efektif dengan bantuan perawat dan pengaturan posisi yang 

memudahkan oksigenasi 

b. Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan air yaitu dengan 

Monitoring keseimbangan intake dan output cairan bersama-sama klien 

(klien ikut aktif mencatat keseimbangan intake dan output-nya), 

Penyediaan minum yang terjangkau oleh klien, Precaution terhadap 

kemungkinan dehidrasi 

c. Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan makanan dengan 

Monitoring keseimbangan intake dan output makanan bersama-sama 

klien(klien ikut aktif mencatat keseimbangan intake dan output-nya), 

Penyediaan makanan yang terjangkau oleh klien, Precaution terhadap 

kekurangan nutrisi 

d. Untuk mempertahankan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat 

dengan membantu klien untuk alih baring klien sesuai kebutuhan, Bantu 



 

 

klien untuk melaksanakan exercise therapy joint mobility dan muscle 

control (ROM aktif) 

e. Untuk mempertahankan keseimbangan melalui proses eliminasi melalui 

tindakan penyediaan pot dan urinal yang dapat dijangkau oleh klien, 

Bladder training,  

f. Untuk mencegah dan menghadapi resiko yang mengancam kehidupan dan 

kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan Manajemen lingkungan 

yang aman, Pencegahan kebakaran, Perawatan luka, Monitor vital signs, 

Kontrol dan perlindungan terhadap infeksi 

g. Untuk manajemen obat dengan Medication administration parenteral oleh 

perawat dan medication administration obat oral oleh klien dengan 

pengawasan perawat 

c. The education nursing system 

Perawat memberikan pendidikan kesehatan atau penjelasan untuk memotivasi 

klien melakukan self care, tapi yang melakukan self care adalah klien, contoh 

tindakan sbb: 

1) Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan udara melatih batuk 

efektif secara mandiri dan penkes tentang pentingnya keseimbangan 

pemasukan udara 

2) Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan air melalui Penkes 

tentang pentingnya keseimbangan cairan dan Penkes terhadappencegahan 

dehidrasi 

3) Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan makanan dengan 

Monitoring keseimbangan intake dan output secara mandiri, Timbang 

berat badan secara mandiri, Konseling tentang nutrisi dan diit, Pemenuhan 

kebutuhan makanan dan minum secara mandiri, Penkes tentang 

pencegahan kekurangan nutrisi 

4) Untuk mempertahankan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat 

Mobilisasi aktif secara mandiri, Penkes tentang pentingnya keseimbangan 

antara exercise dan istirahat  

5) Untuk mempertahankan keseimbangan melalui proses eliminasi :Toiletting 

secara mandiri,  



 

 

6) Untuk mencegah dan menghadapi resiko yang mengancam kehidupan dan 

kesehatan dengan penkes tentang pentingnya menjaga kebersihan 

/perawatan diri 

7) Untuk manajemen obat  dengan medication admistration parenteral (mis. 

Injeksi insulin reguler) 

 

3. Implementasi 

Orem memandang implemenatasi keperawatan sebagai asuhan kolaboratif dengan 

saling melengkapi antara klien dan perawat, dengan kata lain perawat bertindak 

dalam berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan klien. 

Dalam implementasi rencana keperawatan, perawat dan klien bersama-sama 

melakukan aktivitas dalam membantu mempertemukan tuntutan terapi perawatan 

diri klien. Ada 6 (enam) cara yang dapat dilakukan perawat dalam 

mengimplementasikan rencana keperawatan, yaitu :  

a. Melakukan tindakan langsung 

b. Memberikan pedoman atau petunjuk 

c. Memberikan support psikologik 

d. Memberikan support fisik 

e. Memberikan perkembangan lingkungan yang supportif 

f. Mengajarkan/memberikan pendidikan kesehatan 

 

4. Evaluasi 

Orem tidak menuliskan secara spesifik tentang evaluasi, akan tetapi ia 

mengemukakan bahwa klien membutuhkan kemandirian dalam hal mengatai 

masalah kesehatannya.  

Evaluasi menurut orem lebih difokuskan pada tingkat : 

a. Kemampuan klien untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan self care-

nya 

b. Kemampuan klien untuk mengatasi self care deficit-nya dan peningkatan 

kemandirian klien 

c. Kemampuan keluarga dalam memberikan bantuan klien jika tidak mampu. 

 

 



 

 

 

 

ANALISIS  KASUS (PROSES KEPERAWATAN) BERDASARKAN TEORI 

OREM 

Kasus 

Tn K dengan umur 65 tahun, dirawat dirumah sakit sejak 4 hari yang lalu.  Tn K di 

tunggui anak dan cucunya. Diagnosa yang ditetapkan dokter adalah arthritis. Klein 

tampak lemah. HAsil pemeriksaan fisik di jumpai klien mengalami nyeri  pada 

ekstremitas bawah terutama bagian kanan. Tekanan darah 160/100 mmHg. Nadi 80 x / 

Mnt, suhu badan 38oC.  Berat badan 85 Kg, Tinggi 157 cm. Kaki kanan tampak bengkak 

terutama bagian lutut. Tangan klien terpasang infus Ringer laktat.  

Setiap melakukan aktifitas klien tampak ragu dan takut bila klien jatuh. Klien mengeluh 

kakinya sakit nyeri terutama bagian lutut. HAsil pemeriksaan laboratorium DArah 

Lengkap dan urin lengkap menunjukkan peningkatan kadar asam urat ( 12 mg/dl) . Fungsi 

jantung, hepar dan parunya masih baik yang  diketahui dari hasil ECG, dan ronsent. 

Selama dirawat klien sering tidak menghabiskan makanannya terutama sayurnya. 

Dari keluarganya diketahui kalau Tn K sebelumnya pernah MRS dengan keluhan yang 

sama. Disebutkan kalau pola makan Tn K memang kurang baik. Klien suka makan di 

warung dengan konsumsi karbohidrat dan kolesterol tinggi dan tidak suka makan sayur-

sayuran. Klien tidak pernah mengikuti kegiatan olah raga di kantor maupun dirumah. 

Aktifitasnya lebih banyak duduk dan jarang menggerakkan anggota badan terutama 

ekstremitas bawah karena pekerjaannya adalah sopir bus. 

Klien masih terus bekerja karena ada anaknya yang masih belum bisa mandiri. 

Sebenarnya anak-anaknya yang sudah bekerja minta Tn K untuk berhenti bekerja atau 

dirumah sambil mencai kesibukan yang ringan tapi tetap tidak mau 

Proses Keperawatan menurut Orem 

A. Pengkajian 

1. Pengkajian universal self care requisite self care  

Tn K menunjukkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan nutrisi ditandai dengan 

perbandingang berat dan tinggi badan tidak proporsional ( kegemukan). Perlu 

penurunan berat yang signifikan agar memenuhi kebutuhan ideal.. Klien juga 

mengalami deficit dalam pemenuhan aktifitas karena nyeri kakinya.  

2. Pengkajian Developmental self care  



 

 

Kadar asam urat darah Tn K yang tinggi diakibatkan dari konsumsi makanan 

yang banyak karbohidrat dan dan lemak tetapi rendah mineral disertai tidak 

adanya aktifitas fisik untuk membakar lemak menyebabkan ketidak seimbangan 

dalam pemenuhan (Developmental self care). Pada usia tersebut seharusnya Tn K 

hidup dengan menyesuaikan diri dengan bertambahnya usia, yaitu bekerja yang 

ringan dengan pola makan yang baik, menjaga kebugaran tubuh dengan olah raga 

ringan dan istirahat yang cukup. 

3.  Pengkajian Health Deviation 

Saat ini Tn K harus menjalani terapi untuk menurunkan kadar asam urat dan 

menyembuhkan arthritisnya. Selanjutnya klien juga harus menjalani pola makan 

yang sehat dengan mengikuti diit yang ditetapkan di rumah sakit. Tn K di dukung 

penuh oleh anak-anaknya agar cepat sembuh melalui pengobatan dan perawatan 

yang teratur. ( Health deviation) 

Berdasarkan data diatas maka diagnosa keperawatan Tn K adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan aktifitas berhubungan dengan nyeri  

2. Ketidakseimbangan nutirsi berhubungan dengan intak karbohidrat dan kolesterol yang 

berlebih 

B. Perencanaan 

Orem mendefinisikan tahap 2 sebagai bentuk sistem keperawatan dan perencanaan 

keperawatan. Bentuk dari sistem keperawatan adalah Wholly compensatory, partly 

compensatory dan suportive educative. Bentuk aktual dari sistem keperawatan yang 

muncul sebagai interaksi perawat dengan pasien dan melakukan tindakan untuk 

mencapai terapeutik self care demand pada pasien, sebagai kompensasi keterbatasan 

pasien dalam melakukan tindakan dan untuk mengatur perkembangan serta latihan 

kemampuan self care pasien. (Orem 1991, dikutip dari Julia; 1995).  

Perencanaan yang tepat digunakan pada Tn K adalah dengan konsep asuhan 

keperawatan secara partially compensator dan education nursing system 

Kegiatan tersebut meliputi penetapan tujuan dan perencanaan.  

1. Tujuan  

a. Klien menunjukkkan kemauan untuk menciptakan Keseimbangan kebutuhan 

nutrisi 

b. Klien mampu melaksanakan aktifitas terbebas dari nyeri 

2. Rencana Keperawatan  



 

 

Secara umum George (1995) menyebutkan 5 (lima) area aktivitas praktek 

keperawatan, yang dapat diterapkan pada klien Tn K sebagai berikut :   

a. Membina dan menjaga hubungan perawat – klien (individu, keluarga dan 

kelompok) sampai klien pulang. 

Hal ini bisa dilakukan perawat dengan mengawali hubungan melalui 

pendekatan hubungan terapeutik dengan menciptakan “trust”  pada klien. 

Aktivitas komunikasi yang dapat dilakukan adalah : 

1) Memperkenalkan diri pada klien 

2) Menyebutkan peran perawat dank lien selanjutnya 

 

b. Menentukan jika dan bagaimana klien perlu ditolong oleh perawat. 

Pada kondisi klien diatas keputusan ini harus akurat karena kesalahan dalam hal 

ini bisa menimbulkan cedera. Dapat dilakukan dengan 

1) Jelaskan dengan baik bahwa perawat siap membantu aktivitas klien 

2) Batasi aktivitas sesuai jangkauan 

3) Bantu aktivitas ADL diluar kemampuan jangkauan ( pembatasan) 

 

c. Berespon pada pertanyaan, kebutuhan dan keinginan klien akan kontrak dan 

asistennya.Untuk klien perawat tetap harus responsive dengan tetap berdiskusi 

tentang perkembangan klien dan pemenuhan kebutuhan klien 

d. Menetapkan, memberikan dan meregulasi bantuan langsung pada klien 

e. Koordinasi dan integrasi keperawatan dengan kegiatan sehari-hari kien, perawatan 

kesehatan lain, pemberian pelayanan sosial dan pendidikan yang di butuhkan atau 

yang sedang diterima. 

Secara khusus klien Tn K yang memerlukan perawatan dengan konsep partially 

compensator dan education nursing system memmberikan penekanan pada masing-

maing pemenuhan kebutuan dasar klien.  

1. Untuk mempertahankan keseimbangan pemasukan makanan dengan  

a. Monitoring keseimbangan intake dan output makanan bersama-sama 

klien(klien ikut aktif mencatat keseimbangan intake dan output-nya) 

b. Penyediaan makanan yang terjangkau oleh klien, Precaution terhadap 

kekurangan nutrisi 



 

 

c. Bersama klien menetapkan menu harian dalam diit yang tidak bertentangan 

dengan protap penatalaksanaan medis 

d. Ajarkan tentang menu sehat untuk penyakit yang diderita klien 

e. Beri kesempatan klien untuk menyebutkan kemampuannya dalam mengatur 

menu sehat 

f. Ajarkan pada keluarga untuk mengontrol menu makanan klien dengan menu 

sehat 

 

2. Untuk mempertahankan keseimbangan aktivitas dengan  

a. Membantu klien untuk mengatur posisi tidur klien sesuai kebutuhan 

b. Bantu klien untuk melaksanakan exercise therapy joint mobility dan muscle 

control (ROM aktif) bila nyeri berkurang 

c. Ajarkan melakukan exercise therapy joint mobility dan muscle control (ROM 

aktif) secara mandiri. 

d. Berika obat penghilang nyeri dan anti inflamasi sebelum latihan 

e. Anjurkan untuk mengikuti program diit untuk menurunkan berat badan agar 

terhindar kerusakan sendi yang lebih berat. ( Kurangi kegiatan yang bertumpu 

pada kaki selama berat badan masih belum normal) 

f. Anjurkan untuk tidak olah raga yang bertumpu pada kaki ( lari, jalan), lebih 

baik dengan sepeda  

g. Selalu kontrol agar pemberian obat efektif dan terkontrol dengan baik 

h. Ajarkan pada keluarga waktu yang tepat untuk melepas klien untuk 

melakukan aktifitas mobilisasi dengan bantuan dan mandiri 

 

 

5. Evaluasi 

Evaluasi difokuskan pada tingkat : 

a. Kemampuan klien untuk meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan 

self care-nya dalam mengontrol intake nutrisi yang tidak sehat, kemauan untuk 

mengkonsumsi makanan sehat bagi lansia 

b. Kemampuan keluarga turut serta dalam mengelola diit klien 

c. Kemampuan dalam melakukan aktifitas ringan secara mandiri tanpa diserta 

nyeri dan resiko cedera 



 

 

d. Kemampuan keluarga dalam membantu meningkatkan self care khususnya 

pada mobilitasnya ( kapan saatnya dibantu dan kapan saatnya dibiarkan 

melakukan aktifitas sendiri dalam pengawasan) 



 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Pengkajian yang harus dilakukan menurut Orem diawali dengan pengkajian personel 

klien yang meliputi : usia, sex, tinggi badan, berat badan, budaya, ras, status 

perkawinan, agama dan pekerjaan klien. Selanjutnya menurut Orem pengkajian juga 

didasarkan pada 3 ( tiga ) kategori perawatan diri klien yang meliputi :     Universal self 

care, Developmental self care, dan Health deviation (Orem , 2001) 

 

Pengkajian universal self care requisite self care meliputi keseimbangan pemasukan 

air, udara, makanan, ekskresi atau eliminasi, aktivitas dan istirahat, solitude dan 

interaksi sosial, hambatan  hidup dan kesejahteraan, peningkatan dan pengembangan 

fungsi manusia selama hidup dalam kelompok sosial sesuai dengan potensi 

keterbatasan serta norma.  

 

Pada lansia berbagai masalah degeneratif akan muncul,  gangguan fisik, mental dan 

sosial. Gagguan fisik tang terlihat pada Tn K adalah ketidakseimbangan dalam 

pemenuhan nutrisi. Hal ini dapat dilihat dari data berat dan tinggi badan ( kegemukan).  

Kondisi ini sudah sangat beresiko pada lansia karena berbagai masalah yang 

ditimbulkan obesitas, apalagi dalam proses degeneratif.  Perlu penurunan berat yang 

signifikan agar memenuhi kebutuhan ideal. Selain itu juga beban kaki terlalu berat dan 

dapat erdampak pada kerusakan lebih parah pada persendian klien. Keterbatasan 

aktifitas klien disebabkan oleh nyeri dan juga beban yang terlalu berat.  

 

Pengkajian Developmental self care berhubungan dengan kebutuhan yang dikhususkan 

untuk proses perkembangan, kebutuhan akibat adanya suatu kondisi yang baru, 

kebutuhan yang dihubungkan dengan suatu kejadian. Berdasarkan proses 

perkembangan klien K merupakan lansia yang seharusnya mengurangi berbagai 

macam aktifitasnya karena untuk menyeimbangkan dengan penurunan fungsi 

tubuhnya. Dia seharusnya bekerja yang ringan dengan pola makan yang baik, menjaga 

kebugaran tubuh dengan olah raga ringan dan istirahat yang cukup. Kadar asam urat 

darah Tn K yang tinggi diakibatkan dari konsumsi makanan yang banyak karbohidrat 



 

 

dan dan lemak tetapi rendah mineral disertai tidak adanya aktifitas fisik untuk 

membakar lemak  

 

Pengkajian Health Deviation mencakup keterkaitan dengan adanya penyimpangan 

status kesehatan seperti: kondisi sakit atau injury, atau kecelakaan yang dapat 

menurunkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan self care-nya baik 

secara permanen maupun temporer, sehingga individu tersebut memerlukan bantuan 

orang lain. Tn K yang mengalami gangguan mobilitas akibat nyeri dan ketidak 

simbangan nutrisinya tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan butuh 

bantuan orang lain yaitu dokter dan perawat. 

 

Menurut George (1995), Orem mendefinisikan 5 (lima) area aktivitas praktek 

keperawatan, yaitu 1) Membina dan menjaga hubungan perawat – klien (individu, 

keluarga dan kelompok) sampai klien pulang, 2) Menentukan jika dan bagaimana klien 

perlu ditolong oleh perawat, 3) Berespon pada pertanyaan, kebutuhan dan keinginan 

klien akan kontrak dan asistennya, 4) Menetapkan, memberikan dan meregulasi 

bantuan langsung pada klien, 5) Koordinasi dan integrasi keperawatan dengan kegiatan 

sehari-hari kien, perawatan kesehatan lain, pemberian pelayanan sosial dan pendidikan 

yang di butuhkan atau yang sedang diterima. 

 

Teori tersebut sangat logis karena kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa 

tercapainya kualitas layanan profesional bila seorang perawat dapat  menciptakan trust 

kepada klien dan keluarganya. Membinan hubungan yang baik dan saling percaya, 

mengambil keputusan yang tepat untuk klien serta koordinasi anta tim dan klien akan 

menanamkan keyakinan yang kuat pada klien untuk mendapat layanan professional. 

Dan dengan itu pula keberanian dan kemandirian klien akan mulai tumbuh 

 

Pada kasus ini perencanaan disusun tidak berdasarkan The wholly compensatory 

nursing system,  melainkan hanya The partially compensatory nursing system dan 

education nursing system.  Hal ini dikarenakan secara fisik klien cukup mampu 

melaksanakan aktivitas secara mandiri, akan tetapi sebagian perlu bantuan karena 

nyeri. Serta pengontrolan diitnya perlu bantuan mengingat keterbatasan pengetahuan 



 

 

klien. Hal ini disebabkan lingkungan kerja klien sebagai Sopir kurang memberikan 

wawasan yang luas tentang diit yang sehat saat lansia.  

 

Perencanaan dan implementasi asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah 

mobilisasi diatas  ( Tn K ) tidak selamanya hanya membutuhkan The partially 

compensatory nursing system dan education nursing system saja melainkan melihat 

hasil pengkajian yang diperoleh. Masing – masing individu memungkinkan untuk 

memiliki kemampuan self care yang berbeda. Dan perawat tidak perlu memaksakan 

untuk memberikan keseluruhan aspek baik wholly, compensatory dan educativ nursing 

system, melainkan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan mandiri klien. 

Semakin klien memiliki self care yang bagus maka semakin tidak banyak bantuan 

yang diberikan perawat 

 

Evaluasi lebih mengedepankan menilai kemampuan klien meningkatkan self care-nya  

dan kemampuan keluarga memberikan bantuan pada saat yang tepat berdasarkan self 

care.  Kemampuan untuk mengelola diit dan melakukan mobilisasi oleh klien dan 

keluarga merupakan basic dari self care nursing system pada Tn K 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan analisa konsep model orem (Self Care) diatas dapat disimpulkan bahwa  

1. Model Konseptual Orem menekankan pada kemampuan seseorang untuk merawat 

dirinya sendiri secara mandiri sehingga tercapai kemampuan untuk mempertahankan 

kesehatan dan kesejahteraannya. Kemampuan self care dimiliki setiap manusia, dan 

dalampenerpannya dalam asuhan keperawatan perawat harus mempunyai 

ketrampilan untuk menggali tingkat kemampuan self care masing-masing klien. 

2. Tingkat kemampuan self care dari klien berbeda-beda sehingga dalam penerapannya 

pada asuhan keperawatan sangat fleksibel. Variabel-variabel dalam konsep model 

orem seperti Self care, Self Care Deficit dan Nursing System  sangat sangat bervariasi 

dalam penerapnnya pada proses perawatan. Ini bisa dilihat dari perbedaan penerpan 

perencanaan pada Tn K yang hanya melibatkan 2 variable nursing system  yaitu The 

partially compensatory nursing system dan education nursing system 



 

 

3. Kekuatan pada teori Orem ( Self Care ) adalah dalam penerpannya dalam proses 

keperawatan dapat dilakukan secara efektif , efisien dan menunjukkan kekuatan 

profesional karena dikerjakan dengan pengetahuan bukan intuisi. Penerapan proses 

benar-benar merukan kerja sama antara perawat dan klien sehingga menghasilkan 

suatu produk keperawatan yang memuaskan semua pihak  

4. Adapun kelemahan system ini adalah  kurang membahas bagaimana menumbuhkan 

self care pada diri perawat dan klien melalui pembinaan komunikasi efektif. Selain 

faktor cultural sering menghambat penerapan teori self care ini 

 

3. Ramona T Mercer 

     Biografi dan Latar Belakang Teoritis 

Ramona T. Mercer memulai karir dibidang keperawatan pada tahun 1950, 

ketika ia memperoleh gelar diploma dari St. Margaret’s School of Nursing di 

Montgomery, Alabama. Kemudian, Ramona T. Mercer memperoleh gelarnya 

tersebut dengan predikat Highest Scholatic Standing dari L.L. Hill Aaward. Mercer 

kembali menuntut ilmu di bidang keperwatan pada tahun 1960 setelah bekerja 

sebagai perawat pelaksana, kepala ruangan, dan pendiatrik, maternitas, dan penyakit 

menular. Mercer menyelesaikan gelar sarjana keperawatan pada tahun 1962, dari 

University of New Mexico, Albuquerque. Lalu, Mercer melanjutkan pendidikan 

magister pada bidang keperawatan maternitas-predikat dari Emory University tahun 

1964 dan memperoleh gelar Ph.D pada bidang tersebut di University Pittsburgh tahun 

1973 (Setiyo, 2014). 

 

Setelah memperoleh gelar Ph.D., Mercer pindah ke California dan mendapat 

posisi sebagai asisten professor di Departemen Keperawatan Kesehatan Keluarga 

(Family Health Care Nursing), University of California, San Fransisco.Mercer 

kemudian medapatkan promosi sebagai asosiet professor tahun 1977 dan promosi 

professor di tahun 1983.Mercer mengemban tugas tersebut hingga masa pensiunnya 

pada tahun 1987. Saat ini, Dr. Mercer merupakan professor Emeritus Keperawatan 

Kesehatan Keluarga di University of California, San Fransisco (Mercer, 2002). 

 



 

 

Mercer memperoleh penghargaan sepanjang karir keperawatannya.Tahun 

1963, ketika bekerja dan menempuh pendidikan keperawatan, Mercer memperoleh 

Departemen of Health Education, and Welfare Public Health Servic Nurse Trainee 

Award dari Emory University dan diangkat kedalam Sigma Theta Tau.Mercer 

kembali memperoleh penghargaan serupa dari University Pittsburgh. Sealain itu, 

Mercer juga memperoleh beasiswa Bixler untuk peneliian dan Pendidikan Bidang 

Keperawatan, Southern Regional Board, selama pendidikan doctoral, Tahun 1982, 

Mercer memperoleh penghargaan Maternal Child Health Nurse of the Year Award 

dari National Foundation of the March of Dimes dan American Nurses Association, 

Division of Maternal Child Health Practice. Mercer memperoleh penghargaan pada 

Fourth Annual Helen Nahm Lecturer di University of California, San Fransisco tahun 

1984.  

Berbagai hasil penelitian Mercer pun memperoleh penghargaan, yakni 

mencakup American Society for Pshycopophylaxis in Obsestrics (ASPO)/ Lamaze 

National Research Award tahun 1987; the Distinguished Research Lectureship 

Award, Western Society for Research in Nursing tahun 1988; dan American Nurses 

Foundation’s Distinguished Contribution to Nursing Science Award tahun 1990 

(Mercer,curriculum vitae,2002). Berbagai artikel dan editoral yang dituliskan oleh 

Mercertelah dipublikasikan. Bahkan, Mercer telah mempublikasikan enam buku dan 

bab dari enam buku. 

 

Ketika awal penelitiannya, Mercer lebih focus pada sikap dan perilaku 

pemberian ASI pada ibu, yatu ibu yang mengalami komplikasi pada periode 

potpartum, pola asuh ibu yang memiliki bayi dengan kelainan, dan pengalaman 

remaja perempuan menjadi ibu.Buku pertama Mercer yang berjudul Nursing Care for 

Parents at Risk (1977) memperoleh penghargaan American Journal of Nursing Book 

of the Year tahun 1978. 

 

Penelitian Mercer selama satu tahun yang mempelajari pengalaman remaja   

perempuan menjadi ibu dituangkan pada buku dengan judul Perspective on 

Adolescent Health Care dan dipublikasikan tahun 1979.Buku tersebut turut 

memperoleh penghargaan dari American Journal of Nursing Book of the Year tahun 

1980. Kemudian, penelitian tersebut membuat Mercer selanjutnya berfokus pada 



 

 

penelitin hubungan keluarga, keterkaitan stress antepartum dengan hubungan 

keluarga dan  peranan maternal atau ibu dalam berbaga usia.  

Pada tahun 1986 Mercer melanjutkan penelitian pada ktiga kelompok ibu 

dengan usia berbeda yang hasil penelitian tersebut ia tuangkan dalam buku ketiganya, 

berjudul First Time Motherhood Experiences From to Forties (1986a). buku kelima 

Mercer, yang berjudul Parents at Risk, dipublikasikan tahun 1990 turut memperoleh 

penghargaan dari American Journal of Nursing Book of the Year, Buku tersebut 

focus kepada strategi dalam meningkatkan interaksi dini dengan orangtua dengan 

bayi dan meningkatkan kompetensi orangtua dalam mengahadapi kondisi yang 

berisiko. Buku keenam Mercer dengan judul Becoming a Mother : Research on 

Maternal Identity From Rubin to the Present, dipublikasikan oleh Springer 

Publishing Company of New York tahun 1995. Buku tersebut berisi deskripsi 

lengkap mengenai berbagai teori Mercer, yaknni Teori Peran Menjadi Ibu (Pengasuh) 

dan sudut pandangnya terhadap berbagai variabel yang memengaruhi dalam 

menjalankan peran menjadi ibu. 

 

Sejak publikasi pertamanya tahun 1969, Mercer kemudian menulis berbagai 

artikel baik dalam bidang keperawatan dan bidang lainnya. Mercer turut 

mempublikasikan bahan ajar secara online untk Nurseweek pada periode tahun 1990 

hingga awal tahun 2000 Hal ini mencakup “Adolescent Sexuality and Chilbearing”, 

“Transition to Parentshood”, dan “Helping Parents When the Unexpected Occurs”. 

 

Mercer turut bergabung dalam keanggotaan organisasi professional, seperti 

American Nurses Association dan American Academy of Nursing, dan menjadi 

anggota aktif untuk beberapa komite nasional lainnya. Sejak tahun 1983 hingga 

1990, Mercer merupakan asosiet editor untuk Health Care for Woman International. 

Mercer terlibat dalam kilas ulasan untuk Nursing Research and Western Journal of 

Nursing Research dan bagian editorial untuk Journal of Adolescent Health Care, dan 

Mercer juga menjadi pemimpin eksekutif untuk Nurseweek. Mercer juga sebagai 

Reviewer untuk berbagai proposal. Selain itu, Mercer aktif terlibat dalam pertemuan 

seperti workshop baik tingkat regional, nasional,hingga internasional (Mercer, 

curriculum vitae 2002). 

 



 

 

Mercer memproleh kehormatan sebagai Living Legend oleh American 

Academy of Nursing selama Annual Meeting and Conference calrsbad, California, 

pada bulan November tahun 2003. Mercer juga memperoleh penghargaan 

kehormatan pertama dari University of New Mexico tahun 2004, College of Nursing 

Distinguished Alumni Award. Tahun 2005, Ramona T. Mercer dikenal  sebagai 

alumnus terbaik, dan namanya tertera di Wall of Fame University of California, San 

Fransisco. 

 

2.2 Sumber Teoritis 

Teori Mercer-pencapaian peran maternal didasrkan pada penelitian mendalam 

Mercer pada akhir tahun 1960. Professor Mercer dan mentor, Reva Rubin dari 

University of Pittsburgh, memberikan stimulus dalam penelitian dan pengembangan 

teori Mercer. Rubin (1977,1984) dikenal tentang pengertian dan penjabarannya 

mengenai pencapaian dalam peranan sebgai ibu, mencakup proses peningkatan 

hubungan emosional ibu dan anak serta peningkatan pencapaian identitas peranannya 

sebagai ibu atau mendapatkan kenyamanan dalam perubahan peranan tersebut.  

Oleh karena itu, kerangka kerja dan berbagai variabel yang diteliti oleh Mercer 

merefleksikan konsep Rubin (Alligood &Maetha Raile, 2017) 

 

Selain berdasarkan konsep Rubin, Mercer juga melandasi penelitiannya pada 

teori peran dan perkembangan.Mercer menggunakan pendekatan interaksi dalam 

teori peran, menggunakan Teori Mead (1934) Role Enactement dan Teori Turner 

(1978) Core Self. Selain itu, teori Thoronton dan Nardi (1975) Role Acquisition 

Process turut digunakan Mercer dalam membentuk teorinya, serta juga teori Burr, 

Leigh, Day, dan Costantine (1979), Teori proses perkembangan Werner (1957) juga 

mengkontribusi pada pengembang teori Mercer. Sebagai tambahan, karya Mercer 

dipengaruhi oleh Teori General System dari Von Bertalanffy (1968).Modelnya 

tentang pencapaian peran maternal, menggunakan konsep-konsep Bronfenbrenner 

(1979) tentang hubungan untuk pencapaian peran menjadi ibu.Hal ini membawa 

pengaruh kepada Mercer untuk menggunakan beberapa sumber teoritis dalam 

mengidentifikasi dan mempelajari berbagai variabel yang memengaruhi peran 

sebagai ibu. Walaupun banyak karyanya melibatan uji coba peluasan teori Rubin, 



 

 

namun Mercer tetap konsisten untuk juga memperhatikan penelitian dari peneliti lain 

dalam mengembangkan dan meluaskan teorinya (Alligood &Maetha Raile, 2017) 

 

2.3 Penggunaan Bukti Empiris 

Mercer menggunakan variabel ibu dan bayi dalam penelitiannya berdasarkan 

telaah literature dan temuan para peneliti dari berbagai disiplin.Mercer menjelaskan 

bahwa terdapat banyak factor yang banyak mempengaruhi secara langsung maupun 

tidak langsung pembentukan peran sebagai ibu yang menambah kompleksitas 

penelitiannya. Factor maternal dalam penelitian Mercer mencakup usia ketika 

persalinan pertama, jumlah persalinan, perpisahan dini dari bayi, stress 

social,dukungan social, sifat personal, konsep diri, sikap dalam pengasuhan anak, dan 

kesehatan. Variabel bayi dalam studi Merce mncakup tingkat emosional penampilan, 

respon, status kesehatan, dan kemampuan untuk memberikan isyarat. Mercer (1995) 

dan Ferketich dan Mercer (1995a,1995b,1995c) juga meneliti variabel peran ayah 

dan berbagai hasil studi Mercer terdahulu lainnyaterkait respons pola asuh orang tua. 

Penelitian Mercer tersebut juga menggunakan berbagai instrument penelitian lainnya 

sehingga dapat mengukur berbagai variabel terkait (Alligood, Maetha Raile. 2017)  

 

Mercer telah mempelajari berbagai variabel yang berpengaruh dalam pola asuh 

orang tua dan dalam periode jangka waktu tertentu, mencakup periode postspartum 

dan satu bulan, dan satu tahun pasca melahirkan (Mercer dan Ferketich, 

1990a,1990b). selain itu, Merce meneliti variabel usia dewasa, ibu usia lanjut, ibu 

dengan penyakit tertentu, ibu yang memiliki anak cacat kongenital, keluarga yang 

mengalami stress antepartal, orangtua dengan risiko tinggi, ibu dengan perslainan 

caesarean, dan peran ayah (Mercer,1989,Mercer dan Ferketich, 1994, 1995, Mercer, 

Ferketich, dan Dejoseph, 1993). Kemudian Mercer membandingkan hasil 

penelitiannya dengan dasar teoritis. Hasil yang diperoleh Mercer (2004)  

mengusulkan bahwa konsep pencapaian peran maternal diubah diganti menjadi 

seorang ibu, karena penjabaran ini lebih tepat mendeskripsikan perubahan peran 

perempuan dalam siklus hidupnya. Sebagai tambahan, Mercer mengusulkan 

pemanfaatan temuan penelitian terbaru dalam bidang keperawatan untuk 

mendeskripsikan tahapan dan proses menjadi seorang ibu. 



 

 

Fokus teori beliau adalah bagaimana seorang maternal atau ibu berperilaku. Ibu-ibu 

masa kehamilan, ibu-ibu masa persalinan, dan ibu-ibu nifas yang selalu berinteraksi 

dengan bayi mungilnya menjadi contoh penerapan teori. 

Bagaimana seorang ibu bisa menata dan menyiapkan diriny menjadi dewasa karena 

akan mengurus hal-hal selain dirinya. Sistem individu pada dirinya akan berkembang 

menjadi bagaimana dirinya berhubungan dengan sistem-sistem lainnya yang ada di 

luar dirinya, namun mencakup dalam sistem kehidupannya. 

Berikut skematik teori Ramona t Mercer:  

 

 

Konsep utama dan definisi 

 

1. Konsep ” Pencapaian Peran Maternal ” 

Suatu proses pengembangan dan interaksional dimana setiap saat ketika 

ibu menyentuh bayinya akan menciptakan kemampuan mengasuh dan merawat 



 

 

termasuk membentuk peran dan menunjukkan kepuasan dan kesenangan 

menikmati perannya tersebut. 

 

Peran ibu dapat dicapai bila ibu menjadi dekat dengan bayinya termasuk 

mengekspresikan kepuasan dan penghargaan peran, lebih lanjut mercer 

menyebutkan tentang stress anterpartum terhadap fungsi keluarga, baik yang 

positif ataupun yang negatif. Bila fungsi keluarganya positif maka ibu hamil 

dapat mengatasi stress anterpartum, stress anterpartum karena resiko kehamilan 

dapat mempengaruhi persepsi terhadap status kesehatan, dengan dukungan 

keluarga dan bidan maka ibu dapat mengurangi atau mengatasi stress 

anterpartum.  

 

Tahapan pencapaian peran ibu ini berkaitan dan sejalan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir. Respon perkembangan bayi 

sebagai respon terahadap perkembagan peran ibu adalah 

a. Kontak mata dengan ibu saat ibu bicara, refleks menggenggam 

b. Refleks tersenyum dan tenang dalam perawatan ibu 

c. Perilaku interaksi tang konsisten dengan ibu 

d. Menimbulkan respon dari ibu; meningkatkan aktifitas. 

 

2. Identitas Maternal 

Identitas maternal didefnisikan sebagai gambaran internalisasi diri sebagai 

gambaran internalisasi diri sebagai seorang ibu (Alligood, 2017).  

 

3. Persepsi tentang Pengalaman Melahirkan 

Persepsi terhadap kelahiran bayi adalah persepsi setiap wanita dalam 

menunjukkan persepsi pengalamannya selama melahirkan bayinya. 

 

4. Harga Diri (Self-Esteem) 

Self esteem digambarkan sebagai persepsi individu dalam menggambarkan 

dirinya sendiri. 

 

5. Konsep Diri (Penghargaan terhadap Diri Sendiri) 



 

 

Konsep diri adalah seluruh persepsi individu terhadap kepuasan diri, 

penerimaan diri, harga diri dan kesesuaian antara diri dan ideal dirinya. 

 

6. Fleksibilitas 

Fleksibilitas dikemukakan untuk menunjukkan bahwa peran tidaklah kaku. 

Fleksibilitas perilaku pengasuhan anak meningkat seiring dengan meningkatnya 

perkembangan. Ibu yang lebih tua berpotensi untuk mengalami kekakuan pada 

bayinya dan untuk menyesuaikan pada setiap situasi. 

 

7. Perilaku Pengasuhan Anak 

Childrearing attitude adalah perilaku ibu atau kepercayaan mengenai 

pengasuhan anak. 

 

8. Status Kesehatan 

Status kesehatan didefinisikan sebagai persepsi orang tua terhadap 

prioritas kesehatannya, pandangan terhadap kesehatan, kesehatan saat ini, 

resistensi atau kemungkinan untuk sakit, hal yang dikhawatirkan dalam 

kesehatan, orientasi sakit dan memutuskan peran sakit. 

 

9. Kecemasan  

Kecemasan digambarkan sebagai persepsi individu tentang situasi yang 

penuh stress seperti  adanya bahaya atau ancaman. 

 

10. Depresi 

Depresi ditunjukkan dengan adanya beberapa gejala tekanan yang 

ditunjukkan dari perilaku ibu, Role strain-role conflict (konflik peran) 

didefinisikan sebagai konflik dan kesulitan yang dirasakan oleh wanita dalam 

penyesuaiannya terhadap tugas peran ibu. 

 

 

11. Ketegangan Peran-Konflik Peran 

Ketegangan peran adalah konflik dan perasaan sulit seorang perempuan 

dalam memenuhi kewajiban peran sebagai ibu (Mercer, 1985a). 



 

 

12. Gratifikasi-Kepuasan  

  Gratification-satisfaction digambarkan sebagai kepuasan, kenikmatan, 

umpan balik dan kebanggaan yang diekspresikan oleh wanita dalam berinteraksi 

dengan bayinya dan dalam memenuhi tugas rutinnya sebagai seorang ibu. 

 

13. Kedekatan  

Perasaan dekat merupakan komponen peran dan identitas orang tua. Hal ini 

dipandang sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh rasa kasih saying dan 

berbentuknya komitmen emosional seorang individu ( Mercer,1990). 

 

14. Temperamen Bayi  

Temperamen Bayi adalah ketika bayi menyampaikan bahasa isyarat yang  

sulit,sehingga memincu perasaan frustasi dan tidak kompenen pada ibu 

(Mercer,1986a). 

 

15. Status kesehatan Bayi 

  Status kesehatan bayi (infant health status) adalah kesakitan yang 

disebabkan oleh permisahan ibu dan bayi, mempengaruhi proses kasih sayang 

(attachment). 

 

16. Karakteristik Bayi 

Karaktersitik bayi (infant characterize) meliputi temperamen bayi, 

penampilan dan status kesehatan. 

 

17. Isyarat Bayi 

Isyarat-isyarat bayi (infant cues) adalah perilaku bayi yang menunjukkan 

respon terhadap ibunya. 

 

18. Keluarga 

Keluarga (family) didefinisikan sebagai sistem yang dinamis yang terdiri 

atas subsistem-individu (ibu, ayah, janin/bayi) dan dyad (ibu-ayah, ibu-janin/bayi, 

ayah-janin/bayi) yang bersama dalam satu sistem. 

 



 

 

19. Fungsi Keluarga 

 Fungsi keluarga (family functioning) adalah pandangan individu terhadap 

aktivitas dan hubungan antara keluarga dan sub sistem serta unit sosial yang 

tinggal dalam rumah.   

 

20. Ayah Atau Pasangan Intim 

Ayah atau pasangan intim (father or intimate partner) berkontribusi pada 

proses pencapaian peran ibu yang pada pelaksanaannya tidak bisa digantikan oleh 

orang lain. Interaksi ayah membantu mengurangi tekanan dan memfasilitasi 

pencapaian peran ibu. 

 

21. Stress 

Stress dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan dan 

merupakan variable dalam lingkungan. Stress terbentuk dari persepsi positif atau 

negatif tentang hidup dan lingkungan. 

 

22. Dukungan Sosial 

Berdasarkan Mercer dan rekannya (1986), dukungan sosial adalah “sejumlah 

bantuan yang diterima, kepuasan dari bantuan yang diperoleh dan oran yang 

memberikan bantuan”. Ada empat dukungan sosial yakni seagai berikut : 

1. Dukungan emosional : “Perasaan dicintai, dirawat, dipercaya, dan 

dimengerti” (Mercer, 1986a hal.14). 

 

2. Dukungan informasi : “Bantuan individual yang membantu masing-masing 

individu melalui pemberitahuan informasi yang berguna dalam menghadapi 

masalah atau situasi” (Mercer, 1986a hal.14). 

3. Dukungan fisik : Bantuan langsung (Mercer, Hackley,& Bostrom, 1984). 

Dukungan penilaian : “ Dukungan yang memberitahukan pemegang peran 

bagaimana kinerja seorang individu; hal terseut memungkinkan individu 

mengevaluasi dirinya dalam hubungan dengan peranan orang lain” (Mercer, 

1986a hal.14). 

 

 



 

 

23. Hubungan Ibu-Ayah 

Hubungan ibu-ayah (mother-father relationship) adalah persepsi tentang 

hubungan pasangan yang mencakup nilai, tujuan antara keduanya dan perjanjian. 

Kasih sayang ibu terhadap bayinya berkembang seiring dengan lapangan 

emosional dari hubungan orangtuanya. 

 

24. Asumsi utama 

Berikut adalah asumsi dalam pencapaian peran marternal, Mercer (1981, 1986a, 

1995) 

1. Sebuah inti dari relatif stabil yang diperoleh melalui proses sosialisasi 

yang sepanjang hayat, kemudian menetapkan bagaimana seorang ibu 

mendefinisikan dan mempersepsikan peristiwa dalam kehidupannya; 

presepsi seorang ibu terhadap bayinya dan respons  

 

orang lain terhadap perubahan peran sebagai ibu, dengan situasi 

kehidupannya, merupakan dunia sesungguhnya dari seorang ibu 

(Mercer, 1986a). 

2. Selain sosialisai ibu, tingkat perkembangan ibu dan karakteristik asli 

personal juga memengaruhi respos sikap dan prilaku dirinya (Mercer, 

1986a). 

3. Peran pasangan ibu, bayinya, merefleksikan kompetensi seorang ibu 

sepanjang masa perumbuhan dan perkembangan (Mercer 1986a). 

4. Bayi dianggap sebagai mitra aktif dalam proses pencapaian peran 

sebagai ibu, memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh pelaksana 

perannya (Mercer 1981). 

5. Kontribusi antara ayah dan ibu sebagai pasangan dalam pencapaian 

sebuah peran tidak dapat diduplikasi oleh dukungan orang lain (Mercer 

1995). 

6. Identitas maternal berkembang bersamaan dengan keterkaitan maternal 

sebagai ibu, dan saling tergantung satu sama lainnya (Mercer, 1995; 

Rubin,1977). 

 

 



 

 

Paradigma Keperawatan Bedasarkan Model Konseptual Ramona T. Mercer 

1. Keperawatan  

Mercer (1995) menyatakan bahwa ‘’perawat adalah tenaga kesehatan 

professional yang memiliki interaksi yang berkesinambungan dengan perempuan 

dalam siklus maternal”. Perawat memiliki tanggung jawab mempromosikan 

keluarga dan anak; perawat adalah pioneer dalam mengembangkan serta berbagi 

strategi pengkajian pada pasien. 

 

Definisi Mercer mengenai keperawatan yang disampaikan dalam komuniikasi 

pribadi adalah sebagai berikut: 

Keperawatan adalah profesi dinamis dengan tiga focus utama: promosi kesehatan 

pencegahan penyakit, memberi asuhan keperawatan kepada siapa aja yang 

membutuhkan bantuan professional untuk mencapai tingkat kesehatan dan fungsi 

optimal,dan penelitian untuk peningkatan pengetahuan dasar dalam memberikan 

pelayanan keperawatan yang bermutu. Perawat memberikan pelayanan kesehatan 

kepada individu,keluarga, dan komunitas. Setelah pengkajian situasi dan 

lingkungan klien, perawat bersama klien mengidentifikasi tujuan, memberikan 

bantuan kepada  pada klien yang tidak mampu melakukannya secara mandiri, serta 

menghadapi lingkungan.  

Pada artikelnya, Mercer (1995) menjelaskan pentingnya asuhan keperawatan. 

Di dalam becoming a mother: research on maternal indentity from Rubin to the 

present, Mercer tidak menyebutkan secara spesifik mengenai asuhan keperwatan, 

namun Mercer menekankan bahwa adanya bantuan atau pemberian perawatan 

yang diterima seorang perempuan selama priode kehamilan dan tahun pertama 

pasca persalinan dapat memberikan efek jangka panjang bagi perempuan tersebut 

dan bayinya. Perawat maternitas-anak memiliki peranan penting dalam 

memberikan asuhan keperawatan tersebut dan informasi selama periode tersebut 

kepada setiap perempuan. 

 

 

 

 



 

 

2. Manusia  

Mercer tidak mendefinisikan secara spesifik mengenai konsep manusia 

namun mengarah pada diri dan inti diri. Mercer memandang diri sebagai bagian 

dari peran yang dimainkan. Wanita sebagai individu dapat berperan menjadi orang 

tua jika telah melalui mother-infant dyad. Inti dari manusia tersusun dari konteks 

budaya dan dapat mendefinisikan dan membentuk situasi. Konsep kepercayaan 

diri dan harga diri sebagai manusia terpisah dari interaksi dengan bayinya dan 

ayah dari bayinya atau orang lain yang berarti saling mempengaruhi. 

 

3. Kesehatan  

Mercer mendefinisikan status kesehatan dari orang tua sebagai persepsi kesehatan 

mereka yang lalu, kesehatan saat ini, harapan tentang kesehatan, resiko terhadap penyakit, 

kekhawatirkan dan perhatian tentang kesehatan, orientasi pada penyakit dan 

penyembuhannya, status kesehatan bayi baru lahir dengan tingkat kehadiran penyakit dan 

status kesehatan bayi oleh orang tua pada kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan 

dipandang sebagai keinginan yang ditunjukkan untuk bayi.  

Mercer mengemukakan bahwa stress suatu proses yang memerlukan perhatian penting 

selama perawatan persalinan dan proses kelahiran. 

 

4. Lingkungan 

Definisi lingkungan yang dikemukakan oleh Mercer diadaptasi dari 

definisi Bronfenbrenner’s tentang ekologi lingkungan dan berdasarkan teori awalnya. 

Mercer menjelaskan tentang perkembangan tidak dapat menjadi bagian dari lingkungan, 

terdapat akomodasi mutual antara perkembangan individu dan perubahan sifat dengan 

segera. Stress dan dukungan sosial dalam lingkungan mempengaruhi untuk mencapai 

peran maternal dan paternal serta perkembangan anak.  

 

2.6 Pernyataan Teoritis 

Teori mercer dan model pencapaian peran maternal diperkenalkan pada tahun 

1991 pada symposium international reseach conferensi yang diselenggarakan oleh 

Council of nursing reseach dan amerika nurses association di Los Angeles, 

California (Mercer, 1995). Teori dan model tersebut lebih lanjut dibahas dalam buku 

mercer tahun 1995 yang berjudul becoming a mother: research on maternal indentity 

from Rubin to the present. 

 



 

 

Mecer (2004) melakukan revisi pada teorinya yang berfokus pada transisi 

seorang perempuan sebagai seorang ibu. Peranan sebagai ibu membutuhkan 

perubahan mendalam pada kehidupan seorang perempuan dimasa perkembangan  

hidupnya. Menurut Mercer, menjadi seorang ibu lebih dari sekedar presepsi suatu 

peran saja, melainkan suatu hal yang tidak akan terselesai dan terus berlanjut. Oleh 

karna itu, mercer merekomendasikan istilah mencapaian peran maternal untuk 

ditinggalkan rekomendasi tersebut didasarkan pen)elitian Walker, Crain dan 

Thompson (1986a, 1986b, Koniak-Griffin (1993), dan McBride dan Shore (2001), 

yang melakukan penelitian pada proses menjadi seorang ibu dan memicu pertanyaan 

lebih lanjut mengenai proses pencapaian peran sebagai seorang ibu. 

 

Fokus dari teori  Mercer adalah bagaimana seorang ibu dapat secara ”tradisional”  

mencapai kedewasaan, menjadi seorang ibu yang sudah tua, menjadi ibu yang sakit, ibu 

dengan anak yang defektive, pengalaman keluarga dengan stress antenatal, orang tua 

dengan risiko tinggi dan ibu yang mengalami proses melahirkan sectio. 

Model Pencapaian Peran Maternal Mercer, adalah menempatkan lingkaran 

Bronfenbrenner’s (1979) yang terdiri dari mikrosistem, exosistem dan makrosistem yaitu 

1. ’Immediate environment’ pada pencapaian peran maternal muncul pada 

mikrosistem yang meliputi keluarga dan faktor lain seperti fungsi keluarga, 

hubungan ibu-bapak, support sosial, dan stress, variabel tersebut saling berkaitan 

atau sama lain dan mempengaruhi pencapaian peran maternal. 

2. Exositem mencakup, pengaruh dan batasan dari mikrosistem, unit ibu dan anak 

tidak termasuk dalam exositem tapi exosistem mungkin dapat menggambarkan hal 

yang terjadi yang berhubungan dengan perkembangan peran ibu dan bayi 

3. Makrosistem berhubungan dengan hal yang lebih umum dengan 

mempertimbangkan unsur budaya dan keterkaitan dengan budaya lain.    

 

2.7 Pencapaian Peran Maternal : Model Asli Mercer 

Maternal Role Attainmen yang dikemukakan oleh Mercer merupakan 

sekumpulan siklus mikrosistem, mesosistem dan makrosistem. Model ini 

dikembangkan oleh Mercer sejalan pengertian yang 

dikemukakan Bronfenbrenner’s, yaitu : 



 

 

1. Mikrosistem adalah lingkungan segera dimana peran pencapaian ibu terjadi. 

Komponen mikrosistem ini antara lain fungsi keluarga, hubungan ibu-ayah, 

dukungan sosial, status ekonomi, kepercayaan keluarga dan stressor bayi baru 

lahir yang dipandang sebagai individu yang melekat dalam sistem keluarga. 

Mercer (1990) mengungkapkan bahwa keluarga dipandang sebagai sistem semi 

tertutup yang memelihara batasan dan pengawasan yang lebih antar perubahan 

sengan sistem keluarga dan sistem lainnya. 

 

 

 

 

GAMBAR: 17-2 Sebuah mikrosistem dalam model pencapaian peran maternal 

yang terus berkembang.( Dari Mercer, R. T [1995]. Becoming a mother: Research 

on maternal identity from Rubin to the present. New York : Springer; digunakan 

dengan izin dari public). 

 

2. Mesosistem meliputi, mempengaruhi dan berinteraksi dengan individu di 

mikrosistem. Mesosistem mencakup perawatan sehari-hari, sekolah, tempat kerja, 

tempat ibadah dan lingkungan yang umum berada dalam masyarakat. 

 

3. Makrosistem adalah budaya pada lingkungan individu. Makrosistem terdiri atas 

sosial, politik. Lingkungan pelayanan kesehatan dan kebijakan sistem kesehatan 

yang berdampak pada pencapaian peran ibu. 

 

Pencapaian peran maternal adalah proses yang mengikuti empat tahapan 

akuisisi peran; tahap ini   telah diadaptasi dari penelitian Thornton dan  



 

 

 

Nardi,1973. Tahap-tahap berikut ini ditunjukan pada gambar 17-2 sebagai lapisan a 

sampai d : 

a. Antisipatif .tahap antisipatif dimulai selama kehamilan dan melingkupi adabtasi 

social dan kologis awal terhadap kehamilan. Ibu dihadapkan pada ekspetasi peran. 

Berfantasi tentang perannya, berhubungan dengan janin dalam Rahim, dan mulai 

bermain peran. 

 

b. Formal : tahap formal dimulai dengan kelahiran bayi dan termasuk belajar dan 

menjalani peran ibu. Perilaku peran dipandu oleh ekspektasi formal yang 

merupakan consensus dari orang-orang dalam system social ibu. 

 

c. Informasi : tahap informal dimulai ketika ibu menciptakan cara-cara unik 

berurusan dengan peran yang tidak disampaikan dalam system social. Individu 

perempuan membuat perannya yang baru sesuai dalam gaya hidup yang telah 

dijalani berdasarkan pengalaman masa lalu dan target-target dimasa depan. 

d. Personal : Tahap personal atau tahap peran identitas terjadi seiring dengan seorang 

perempuan menginternalisasi perannya. Sang ibu merasakan rasa harmoni, 

kepercayaan diri, dan kemampuan dalam caranya melakoni peran dan perna ibu 

tercapai.  

Tahapan pencapaian peran saling bertumpangan tindih dan berubah seiring 

dengan bayi bertambah dan berkembang.Indentitas peran ibu dapat dicapai dalam 

satu bulan. Atau dapat mencapai beberapa bulan (Mercer,1995) tahap-tahap 

tersebut dipengaruhi oleh dikungan social, stress, fungsi keluarga, dan juga oleh 

hubungan antara ibu dan ayah atau orang terkasih lainnya. 

 

Sifat dan perilaku ibu dan bayi dapat memengaruhi identitas peran ibu dan 

hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Sifat-sifat dan perilaku keibuan yang 

termasuk dalam model Mercer adalah empati, sensivitas terhadap isyarat-isyarat 

yang diekspresikan bayi, harga diri dan konsep diri, pada asuh yang diterima 

ketika masa anak-anak, kedewasaan dan fleksibilitas, sikap, pengalaman pada 

masa kehamilan dan melahirkan, kesehatan, depresi, dan konflik peran.  

 



 

 

Sifat-sifat bayi yang berdampak pada identitas peran ibu yaitu termasuk 

temperamen kemampuan untuk memberikan isyarat, penampilan, karakteristik 

umum, responsivitas, dan kesehatan . Contoh respon-respon bayi dalam tahapan 

perkembangan yang berinteraksi dengan perkembangan identitas maternal ibu, 

digambarkan sebagai a sampai d pada Gambar 17-2 adalah sebagai berikut : 

a. Kontak mata dengan ibu saat ibu berbicara dengan bayi, reflek memegang 

b. Reflex terseyum dan perilaku tenang (menajdi tenang) sebagai respons dari 

perawatan/perhatian ibu 

c. Perilaku interaktif yang konsisten dengan ibu 

d. Memicu respon dari ibu, semakin banyak bergerak  

Menurut  Mercer (1995) : 

Tahap  identitas peran personal tercapai ketika ibu telah mengintegrasikan 

peran ke dalam system dirinya dengan keselarasan anatar diri dan peran 

lainnya, ia merasa aman dalam identitasnya sebagai ibu, berkomitmen/terlibat 

secara emosional dengan bayinya, dan merasakan,kepuasan, dan kemampuan 

dalam peran (hal. 14). 

 

Menggunakan karya burke dan (1977) Tully Mercer (1995) menyatakan 

bahwa sebuah identitas peran memiliki komponen internal dan eksternal identitas 

merupakan pandangan diri yang diinternalisasikan (peran maternal yang diakui), 

dan peran adalah komponen perilaku eksternal 

 

2.8 Menjadi Seorang Ibu: Sebuah Model Revisi 

Mercer senantiasa menggunakan penelitiannya sendiri dan penelitian orang 

lain sebagai bahan untuk membangun teorinya. Pada tahun 2003, ia mulai mengkaji 

ulang Teori Pencapaian Peran Maternal, mengusulkan bahwa istilah menjadi seorang 

ibu lebih tepatnya mencerminkan proses berdasarkan penelitian baru-baru ini.  

Menurut Mercer (2004), konsep pencapaian peran lebih menunjukkan  

sebuah titik akhir daripada sebuah proses yang sedang berlangsung dan dapat saja 

tidak menjelaskan perluasan diri yang terus berlanjut sebagai seorang ibu. 

Kesimpulan Mercer sebagian besar didasarkan pada penelitian keperawatan saat ini 

tentang dimensi kognitif dan perilaku perempuan yang menjadi ibu. 

 



 

 

Pertanyaan-pertanyaan Walker, Crain, dan Thompson (1986a, 1986b) tentang 

pencapaian peran maternal sebagai proses yang berkelanjutan memberikan kontribusi 

untuk mengkaji ulang teori mercer. Koniak-Griffin (1993) juga mempertanyakan 

dimensi perilaku dan kognitif dari pencapaian peran maternal. Hartrick (1997) 

melaporkan dalam studinya bahwa ibu dari anak-anak usia 3-16 tahun mengalami 

proses mendefinisikan diri yang terus-menerus.  

 

McBride dan Shore (2001) dalam penelitiannya pada para ibu dan nenek 

mengindikasikan kemungkinan adanya kebutuhan untul menghentikan penggunaan 

istilah pencapaian peran maternal karena “memiliki implikasi sebuah situasi yang 

statis bukan proses yang berfluktuasi” (hal. 79). Pada akhirnya, dalam sintesis dari 

sembilan studi kualitatif, Nelson (2003) menjelaskan pertumbuhan dan transformasi 

pada perempuan seiring mereka menjadi ibu.Mercer (2004) mengakui bahwa 

tantangan baru dalam masa keibuan mengharuskan membuat koneksi baru untuk 

memperoleh kembali kepercayaan diri dan mengusulkan mengganti istilah 

pencapaian peran maternal dengan menjadi seorang ibu. 

Studi kualitatif telah mengidentifikasi tahapan pencapaian peran maternal 

menggunakan kata-kata deskriptif mengenai peserta. Kompilasi hasil dari beberapa 

studi telah mengarahkan Mercer (2004, 2006) pada perubahan yang diusulkan 

mengenai nama tahapan yang mengarah ke identitas peran maternal: 

1. Komitmen dan persiapan (kehamilan) 

2. Pemanasan, praktik, dan pemulihan fisik (2 minggu pertama) 

3. Mendekati normalisasi (minggu kedua sampai 4 bulan) 

4. Integrasi identitas maternal (sekitar 4 bulan) 

 

Tahap-tahap tersebut paralel dengan tahapan-tahapan sebelumnya dalam teori 

Mercer, tetapi tahapan tersebut merangkul pengalaman maternal secara lebih lengkap 

dan menggunakan terminologi yang berasal dari deskriptif pengalaman ibu-ibu baru. 

 

Penyusunan teori, menurut Mercer (komunikasi pribadi, 3 September, 2003), 

merupakan proses yang berkelanjutan sebagaimana penelitian memberikan bukti 

untuk menjelaskan konsep-konsep, penambahan, dan penghapusan. Meskipun 

banyak dari penelitian yang lebih baru mendukung temuan dari Rubin dan Mercer, 



 

 

Mercer (2004) mengakui bukti akan perlunya perubahan dalam teori aslinya untuk 

kejelasan dan konsistensi yang lebik baik. Melalui pandangan inilah dia mengusulkan 

penghentian penggunaan istilah pencapaian peran maternal.Mercer (2004) 

mengetahui bahwa menjadi seorang ibu, yang berkonotasi pertumbuhan 

berkelanjutan dalam kemampuan keibuan, lebih deskriptif terhadap prosesnya, yang 

jauh lebih besar dari sekadar peran.Meskipun komitmen seumur hidup. 

 

Mercer melanjutkan menggunakan konsep Bronfenbrenner tentang 

lingkungan ekologis sarang. Namun, dia mengganti istilah tersebut untuk 

mencerminkan lingkungan hidup: keluarga dan teman-teman, komunitas, dan 

masyarakat pada umumnya (Gambar 17-3). Model ini menempatkan interaksi antara 

ibu, bayi, dan ayah sebagai inti dari lingkungan hidup yang saling berinteraksi 

(Mercer & Walker, 2006). 

 

Variabel dalam lingkungan keluarga dan teman-teman mencakup dukungan 

fisik dan sosial, nilai-nilai keluarga, pedoman budaya untuk pola asuh, pengetahuan 

dan keterampilan, fungsi keluarga, dan penegasan sebagai seorang ibu.Lingkungan 

komunikasi termasuk day care, tempat ibadah, sekolah, lingkungan kerja, fasilitas 

pelayanan kesehatan, fasilitas rekreasi, dan kelompok dukungan. Pada masyarakat 

luas, pengaruh berasal dari hukum yang berdampak pada perempuan dan anak-anak, 

ilmu reproduksi dan neonatal ysng berkembang, program perawatan kesehatan 

nasional, berbagi program sosial, dan dana untuk penelitian yang mempromosikan 

menjadi seorang ibu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

GAMBAR 17-3 Menjadi seorang ibu: Sebuah model revisi.  

 

Model terbaru (Gambar 17-4) menunjukkan lingkungan yang saling 

berinteraksi memengaruhi proses menjadi seorang ibu. Model ini dikembangkan pada 

tahun 2006 berdasarkan sebuah telaah dari penelitian keperawatan tentang efektivitas 

atau intervensi yang bertujuan untuk membina proses menjadi seorang ibu. Model ini 

menggambarkan isu yang kompleks berpotensi baik memfasilitasi maupun 

menghambat proses menjadi ibu (Mercer & Walker, 2006). Menurut Mercer dan 

Walker (2006), model tersebut menyajikan variabel lingkungan dan karakteristik ibu-

bayi yang merupakan pertimbangan penting baik bagi praktik keperawatan maupun 

penelitian di masa depan. 

 

2.9 Bentuk Logis 

Mercer menggunakan logika induktif dan deduktif dalam mengembangkan 

kerangka teoritisnya untuk mempelajari factor-faktor yang memengaruhi pencapaian 



 

 

peran maternal selama tahun pertama masa keibuan dalam teorinya. Logika deduktif 

ditunjukkan dalam penggunaan Mercer atas karya dari peneliti dan disiplin ilmu lain. 

 

Teori peran dan perkembangan dan karya Rubin mengenai pencapaian peran 

maternal memberikan fondasi untuk kerangka teori aslinya/ sebelumnya.Mercer juga 

menggunakan logika induktif dalam pengembangan Teori Pencapaian Peran 

Maternal miliknya.Melalui praktik dan penelitian, Mercer mengamati adaptasi 

terhadap keibuan dari berbagai keadaan. 

 

Dia mencatat bahwa perbedaanterdapat pada adaptasi terhadap keibuan ketika 

penyakit maternal membuat rumit periode postspartum, keika seorang anak lahir 

dengan kecacatan, dan ketika remaja menjadi seorang ibu.Pengamatan ini 

mengarahkan ppenelitian tentang situasi-situasi tersebut dan perkembangan 

selanjjutnya dari teori Mercer.Perubahan terhadap teori aslinya didasarkan pada 

penelitian yang lebih baru dan penalaran deduktif diambah dengan keyakinannya  

untuk terus meningkatkan kejelasan dan keunikan teorinya. 

 

2.10 Penerimaan oleh Komunitas Keperawatan 

 

1. Praktik  

Teori Mercer sangat berorientasi pada praktik. Konsep-konsep dalam 

teorinya telah dikutip pada banyak tubuh buku teks obstertik dan telah digunakan 

dalam praktik oleh perawat dan disiplin ilmu lain. Baik teori maupun model 

dapat digunakan sebagai kerangka untuk pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi asuhan keperawatan ibu baru dan bayi mereka.  

 

Kegunaan teori Mercer dalam praktik keperawatan dijelaskan dan 

diilustrasikan oleh Meighan (2010) dalam Bab 17 dari edisi keempat teori 

keperawatan: pemanfaatan dan aplikasi oleh Alligood. Teori Mercer berguna 

bagi perawat yang berpraktik di banyak latar lingkungan hasl temuan Mercer 

(1986a, 1986b) mengaitkan hasl temuan penelitiannya dengan praktik 

keperawatan pada setiap interval dari lahir sampai tahun pertama kehidupan, 

yang membuat teorinya dapat diterapkan di berbagai lingkungan pediatric. 
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Selain itu, teori Mercer telah digunakan dalam mengorganisir perawatan pasien. 

Konsep-konsep dalam penelitian yang dilakukan oleh Neeson, Patterson, 

Mecer, dan May (1983), “Hasil kehamilan untuk remaja yang menerima 

perawatan Prenatal oleh praktisi perawat dalam peran yang diperluas,” 

digunakan dalam mendirikan sebuah praktik klinis. Clark, Rapikan, Busen, dan 

Vasquez (2001) menggunakan teori Mercer untuk membangun dan menguji 

kurikulum pendidikan orangtua bagi perempuan yang menyalahgunakan obat-

obatan di fasilitas rumah perawatan. Meigh dan wood (2005) menggunakan teori 

pencapaian peran maternal untuk mengeksplorasi dampak hyperemesis 

gravidarum pada penerimaaan peran maternal. 

 

2. Pendidikan 

Kary Mercer telah ditulis secara luas baik dalam teks keperawatan 

maternitas dan keperawatan  ibu-anak saat ini didasarkan pada penelitian 

Mercer. Teori dan model Mercer membantu menyederhanakan proses menjadi 

orangtua yang sangat kompleks. Teori pencapaian peran maternal dihargai dalam 

hal meningkatkan pemahaman dan membuat kontribusi Mercer sangat berharga 

untuk pendidikan keperawatan. 

Teori pencapaian peran maternal memberikan kerangka kerja bagi 

mahasiswa selama mereka belajar untuk merencanakan dan memberikan 

perawatan bagi orangtua dalam berbagai macam latar.Teori menjadi seorang ibu 

telah dengan cepat memperoleh penerimaan sejak diperkenalkan pada tahun 

2004. Teori dan penelitian Mercer juga telah digunakan dalam disiplin ilmu lain 

karena berkaitan dengan pola asuh dan pencapaian peran maternal. Teorinya 

telah terbukti membantu bagi mahasiswa psikolog, sosiologi, dan pendidikan. 

3. Penelitian  

Mercer menganjurkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. 

Selama masa jabatannya di Universitas California, San Fransisco, dia merupakan 

ketua komite dan anggota komite untuk berbagai tesisi pascasarjana dan 



 

 

disertasi. Penelitian kolaboratifnya dengan mahasiswa pascasarjana dan dosen 

junior pada tahun 1977 dan 1978 melahirkan pengembangan instrument yang 

valid dan sangat reliable untuk mengukur sikap ibiu tentang pengalaman 

persalinan dan melahirkan. Banyak peneliti meminta dan menerima izin untuk 

menggunakan instrument tersebut. 

 

 Karya Mercer menjadi batu loncatan untuk peneliti lain. Kerangka teoritis 

untuk studi korelasional Mercer yang mendalami perbedaan antara tiga 

kelompok usia perempuan yang baru menjadi ibu (15 sampai 19 tahun, 20 

hingga 29 tahun, dan 30 hingga 42 tahun) telah diuji oleh peneliti-peneliti lain, 

termasuk Walker dan rekan (1986a, 1986b). Sank (1991) menggunakan teori 

Mercer dalam penelitian disertasi doktoralnya di Universitas Texas, Austi, yang 

berjudul factor-faktor pada periode prenatal yang memengaruhi pencapaian 

peran prenatal selama periode postspartum pada Ibu dan Ayah dari ras Amerika 

Kulit Hitam.  

 

Teori Mercer tentang pencapaian peran Maternal juga menjadi kerangka 

untuk (1997) disertasi Washington, yaitu kebutuhan Belajar Ibu Usia Remaja 

Ketika Mengidentifikasi Demam dan Penyakit pada Bayi Berumur Kurang dari 

Dua Belas Bulan di University of Miami. Bacon (2001), seorang mahasiswa di 

Chicago School of Professional Psychology, menggunakan teori Mercer dalam 

disertasinya, yaitu Peran Pencapaian Maternal dan Identitas Materenal pada Ibu 

Bayi Prematur. Dilmore (2003) mendasarkan penelitiannya, Perbandingan 

Tingkat Keyakinan Perempuan yang Baru menjadi Ibu yang mengalami depresi 

Postpartum dan yang tidak dalam keadaan Tertekan, pada penelitian Mercer. 

 

McBride (1984) menulis sebagai berikut: 

Pencapaian Peran Maternal merupakan sebuah persoalan fundamental 

keperawatan sejak karya perintis dari mentor Mercer, Rubin, hamoir dua 

decade lalu. Hal ini sekarang menjadi konstruksiberbasis penelitian yang kuat 

secara teoriis dimana para perawat peneliti mencari dalam analisis mereka 

tentang pengalaman ibu-ibu baru (hal. 72). 

 



 

 

4. Pengembangan Lebih Lanjut 

Mercer menggunakan penelitian awalnya sebagai pendukung untuk 

penlitian lain. Pada penelitian selanjutnya, ia bertujuan mengidentifikasi 

predictor ikatan ibu-bayi atas dasar pengalaman ibu dengan melahirkan dan 

status risiko ibu. Mercer juga memeriksa kompetensi sebagai orangtua 

berdasarkan pengalaman melahirkan dan status risiko kehamilan, pada studi lain, 

ia engembangkan dan menguji sebuah model sederhana untuk memprediksi 

hubungan pasangan pada kehamilan berisiko tinggi dan berisiko rendah.  

Banyak usaha dan penyempurnaan dari model dan teori awalnya telah 

dilakukan selama beberapa tahun terakhir, sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya. Mercer menyertakan pentingnya ayah dalam pencapaian peran 

maternal, menambahkan ini kedalam model dan teorinya dalam sebuah bagian 

bukunya tahun 1995,  Becoming a Mother: Research on Maternal Identity from 

Rubin to the Present. 

 Dalam masa keibuan pertama kali: Pengalamn dari Remaja sampai 

Dewasa Tengah, Mercer (1986a) menyajikan model yaitu empat tahap berikut 

yang terjadi dalam proses pencapaian peran maternal selama tahun pertama ibu: 

1. Tahap pemulihan fisik (dari melahirkan sampai 1 bulan) 

2. Tahap pencapaian (dari 2 sampai 4atau 5 bulan) 

3. Tahap gangguan (6-8 bulan) 

4. Tahap reorganisasi (dari setelah bulan kedelapan dan masih dalam  

proses pada 1 tahun) 

 

Selain itu, adaptasi terhadap peran ibu dikatakan terjadi pada tiga tingkatan 

(biologis, psikologis, dan sosial), yang berinteraksi dan saling tergantung 

sepanjang seluruh tahapan.Tahap-tahap dan tingkat adaptasi tersebut dijelaskan 

secara singkat dan diterapkan dalam penelitiannya.  

Pada tahun 2003, Mercer mengusulkan tambahan perubahan pada teorinya 

(2004), yang termasuk meninggalkan istilah pencapaian peran maternal dan 

menggantinya dengan menjadi seorang ibu, Mercer juga mengajukan perubahan 

terhadap model tersebut dan penyerapan atas empat tahapan deskriptif berikut 

pada proses menjadi ibu 

1. Komitmen dan persiapan (kehamilan) 



 

 

2. Pengetahuan, praktik, dan pemulihan fisik (2 minggu pertama) 

3. Mendekati normalisasi (minggu kedua sampai 4 bulan) 

4. Integrasi identitas maternal (sekitar 4 bulan) 

 

Perubahan-perubahan ini didasarkan pada penelitian oleh perawat lain dan 

merupakan bukti dari pengamatan dan kritik konstan Mercer atas teorinya sendiri 

untuk meningkatkan kegunaanya dalam praktik dan penelitian.  

 

 Menurut Mercer dan Walker (2006), penelitian intervensi keperawatan 

spesisfik yang mendorong menjadi seorang ibu sangat dibutuhkan. Hal tersebut 

mendorong keterlibatan staf perawat, mahasiswa, dan dosen dalam 

pengembangan dan pengujian pedoman dan instrument pengkajian untuk 

mengukur hasil dari intervensi keperawatan yang mendukung identitas peran ibu 

dan proses menjadi seorang ibu.  

 

Mercer dan Walker juga mendorong penelitian lebih lanjut dalam 

menangani ibu yang menghadapi tantangan khusus, termasuk ibu-ibu yang 

menghadapi komplikasi persalinan, ibu dengan sumber daya sosial dan ekonomi 

yang rendah, ibu-ibu usia remaja, dan ibu dengan bayi berisiko tinggi. 

 

Menurut Mercer dan Walker, pengembangan dan pengujian intervensi 

keperawatan yang mendukung dan memberdayakan orangtua benar-benar 

dibutuhkan. Mereka mendorong penelitian agar dapat menentukan cara terbaik 

untuk menumbuhkan menjadi seorang ibu dalam kelompok dengan budaya yang 

beragam, menjelaskan bahwa setiap budaya yang memiliki adat istiadat dan 

nilai-nilai yang melekat pada persalinan yang berdampak pada transisi ke masa 

keibuan. 

 

 Perhatian Mercer untuk kemanfaatan dan kemamputerapan teorinya 

terbukti dalam usaha konstannya untuk meningkatkan kejelasan dan kegunaan. 

Revisi teori Mercer pada tahun 2003, meskipun berdasarkan penelitian 

keperawatan, masih diuji dalam penelitian-penelitian lain. Usulan Mercer (2004) 

untuk meninggalkan istilah pencapaian peran maternal dan  



 

 

 

 

menggantinya dengan menjadi seorang ibu  diperdebatkan secara logis, tetapi 

beberapa studi menggunakannya dalam praktik atau penelitian. Meskipun 

penelitian kualitatif untuk menggambarkan tahapan menjadi seorang ibu 

menggunakan kata-kata yang perisi sama dari perempuan yang mengalami 

transisi ini, tahapan ini belum dikonfirmasi pada kalangan perempuan dengan 

budaya lain atau lingkungan sekitar yang berbeda.  

 

2.11 Kelebihan dan Kelemahan teori Ramona T Mercer 

Kelebihan 

Sangat aplikatif jika ditujukan untuk mengkaji kondisi yang berkaitan dengan 

pecapaian peran. 

Kelemahan 

Belum aplikatif dalam menggali data yang berhubungan dengan kebutuhan dasar 

terutama pemenuhan kebutuhan fisik.  

 

 

PENERAPAN TEORI RAMONA T MERCER 

DALAM PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN 

 

 

Contoh kasus dan penerapan teori 

Kasus pertama 

a. Nama  : Ny.X 

b. Usia    : 27 tahun 

 

Ny.X melahirkan pada usianya yang ke 27 tahun. Dan pada usianya yang 

masih muda ini, ia tidak memiliki banyak pengetahuan untuk menjadi seorang ibu. 

Ia mendengar banyak informasi negative dari orang-orang disekitarnya mengenai 

kehamilan. Hal tersebut membuat Ny.X sters dan takut  
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untuk menjadi seorang ibu dan sulit untuk menerima identitas baru yang 

membutuhkan pemikiran dan penjabaranyang lengkap tentang dirinya sendiri. 

 

Penerapan : 

a. Perawat memberikan asuhan selama kehamilan untuk mengurangi ketidak 

percayaan diri ibu dan memberikan dukungan berupa : 

1) Emotional support, seperti memberikan perhatian dengan mendengarkan 

keluhan-keluhan yang Ny. X rasakan, memberi semangat pada Ny. X 

dan  mengekspresikan kepeduliannya padaNy.  X seolah bidan pun 

mengalami apa yang dialami Ny. X sehingga ia bisa lebih tenang. 

2)  Information support, memberikan solusi-solusi yang dapat menguragi 

stres yang dialami Ny.X dengan memberikan pemahaman mengenai 

seorang ibu dari sisi positif dan memberikan informasi kesehatan seperti 

menganjurkan Ny. X untuk beristirahat lebih banyak dan mengkonsumsi 

nutrisi yang baik sehingga dapat mengurangi stres Ny. X. 

3) Physical support, memberikan contoh bagaimana merawat bayi yang baik 

dan bagaimanabersikap sebagai seorang ibu sehingga naluri keibuan Ny. X 

dapat timbul saat ia melihatnya. 

4) Appraisal support, Ny.X menerapkan informasi yang ia dapatkan dari 

Perawat sehingga Ny.X dapat mengevaluasi dirinya apakah ia sudah siap 

untuk melakukan perannya sebagai ibu atau tidak. Contohnya Ny. X 

menerapkan cara merawat bayinya mulai dari memandikan, menyusui, 

menggendong, cara berkomunikasi dengan bayinya setelah itu Ny. X 

mengefaluasi dirinya apakah perawatan yang dia lakukan sudah tepat atau 

tidak, bila belum tepat maka ia dapat berkonsultasi kembali pada Perawat. 

 

b. Perawat membantu wanita dalam melaksanakan tugas dalam adaptasi peran dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian peran ibu. 

c. Ny.X harus mendekatkan diri dengan bayinya termasuk mengekspresikan 

kepuasan dan penghargaan. 

d. Keluarga menempatkan peran positifnya dengan memberikan informasi 

maupun pengajaran-pengajaran yang tidak memicu stress antepartum. 



 

 

1) Dimana suami Ny.X harus selalu mendampingi sehingga Ny.X bisa lebih 

tenang, karena secara tidak langsung dengan adanya sang suami 

mendampingi, Ny.X akan merasa ada seseorang yang menjaganya dan 

stress Ny.X pun menurun 

2) Selain itu peran positif dari orang tua dan mertua adalah dengan 

memberikan perhatian yang lebih pada Ny.X dan selalu memberikan 

informasi positif tentang menjadi seorang ibu. 

 

1.13. Diskusi Kelompok 

1. Bagaimana cara menanggulangi stress antepartum pada ibu hamil? 

Jawab :  

a. Membuka diri untuk mencari informasi mengenai kehamilan agar  

terhindar dari hal – hal yang negatif. 

b. Peran perawat selama memberikan asuhan  selama kehamilan, 

mendengarkan keluhan yang dirasakan oleh klien, memberi semangat, 

menganjurkan beristirahat dan mengonsumsi nutrisi. 

c. Peran suami saat istrinya hamil dan melahirkan suami harus siap selalu 

mendampingi. 

d. Peran orang tua dan mertua dengan memberikan informasi  

positif tentang menjadi seorang ibu. 

2. Apakah stress antepartum hanya terjadi pada ibu hamil? 

Jawab :  

Tidak hanya terjadi pada ibu hamil saja semua orang dapat merasakan 

stress, pada ibu hamil terjadi saat kehamilan, melahirkan, dan setelah 

melahirkan. 

 

3. Bagaimana cara perawat menjalankan tugasnya sebagai physical support pada 

ibu penderita Baby Blues? 

Jawab :  

a. Memberikan penyuluhan, informasi, dan pengajaran bagaimana  

cara merawat bayi dengan baik. 

b. Menganjurkan sang ibu untuk istirahat. 

c. Tanyakan bagaimana keadaan ibu tersebut 
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