
15/09/2014 

1 

Falsafah, Paradigma dan Sejarah 
Keperawatan 
oleh : Muhammad Muslih 

Ilmu Keperawatan Dasar I 
S1 Keperawatan 

FIKES UMM 

Pengertian Keperawatan 

 

 

Keperawatan : perlindungan, 
promosi dan optimalisasi 

kesehatan dan kemampuan, 

pencegahan penyakit dan 
cedera, meringankan 

penderitaan melalui diagnosis 

dan penanganan respon manusia 
dan advokasi dalam pelayanan 

individu, keluarga, masyarakat 

dan populasi  

(ANA, 2003 pg.6 dalam Potter and Perry) 

 

Falsafah  
Keperawatan 
Adalah keyakinan/ cara pandang perawat  

sebagai pedoman dasar dalam memberikan 
asuhan keperawatan baik kepada orang 

sehat maupun sakit. 

1 Jean Watson 

• Memandang manusia 
sebagai fokus perawatan 

(human care) 

• Perawat harus mampu 
memahami perilaku dan 

respon manusia dalam 
menghadapi masalah 
kesehatan aktual/ 
potensial 

Pendekatan Spesifik 

2 Ida Jean Orlando 

• Perilaku klien akan 
menimbulkan reaksi 

perawat dalam bentuk 
tindakan keperawatan. 

• Tindakan perawat 

mempengaruhi tingkat 
kesehatan klien 

Pendekatan Spesifik 

3 Callista Roy 

• Setiap manusia memiliki 
potensi adaptasi 

terhadap stimulus pada 
berbagai tingkatan usia 

• Perawat dituntut untuk 

mampu membuat analisa 
mengenai klien sesuai 
kebutuhannya 

Pendekatan Spesifik 
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4 Betty Neumann 

• Gabungan konsep holistik 
dan pendekatan sistem 

terbuka 

• Berfokus pada penurunan 
stres dan memperkuat 

pertahanan diri 

Pendekatan Spesifik 

5 Florence Nightingale 

• Interaksi klien-lingkungan 
sebagai hal pokok dalam 

proses keperawatan 

• Manipulasi lingkungan 
eksternal membantu 

meningkatkan kesehatan 
klien 

 

Pendekatan Spesifik 

6 Hildegard Peplau 

• Setiap individu 
mempunyai kebutuhan 

perasaan 

• Perawat sebagai fasilitator 
yang bersifat interpersonal 

dan terapeutik 

Pendekatan Spesifik 

Esensi falsafah 
Keperawatan yaitu memandang klien sebagai 

makhluk yang holistik yang harus dipenuhi segala 
kebutuhannya baik biologis, psikologis, sosial-kultural 

dan spritual. 

 

DEPKES RI, 2013 

Paradigma   
Keperawatan 

Masterman (1970) 
Paradigma keperawatan adalah pandangan 

fundamental tentang persoalan dalam suatu 
cabang ilmu pengetahuan 

Pengertian Paradigma Keperawatan 
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Gaffar (1997) 
Paradigma keperawatan adalah cara pandang yang 

mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, 

menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena 

yang ada dalam keperawatan 

Pengertian Paradigma Keperawatan 4 Unsur Paradigma Keperawatan 

Terdiri atas Manusia, Perawat, Kesehatan dan 

Lingkungan 

Manusia 

Perawat 

Kesehatan 

Lingkungan 

Pengertian Manusia 

Adalah makhluk yang utuh dan kompleks (holistik) yang terdiri atas: 

Unsur 1 Manusia 

1 

2 

3 

4 

Bio 

Psiko 

Sosio-
Kultural 

Spiritual 

• Tersusun atas sekumpulan organ tubuh 

yang mempunyai fungsi yang terintegrasi 

• Mempunyai kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi mulai dari kebutuhan fisiologis, 
aman dan nyaman, mencintai dan 
menyayangi, harga diri dan aktualisasi 

diri 

Pengertian Manusia 

Adalah makhluk yang utuh dan kompleks (holistik) yang terdiri atas: 

Unsur 1 Manusia 

1 

2 

3 

4 

Bio 

Psiko 

Sosio-
Kultural 

Spiritual 

• Memiliki sifat yang 

tidak dimiliki 
makhluk lain 

• Memiliki 
kemampuan 
berfikir dan 

kesadaran. 

Pengertian Manusia 

Adalah makhluk yang utuh dan kompleks (holistik) yang terdiri atas: 

Unsur 1 Manusia 

1 

2 

3 

4 

Bio 

Psiko 

Sosio-
Kultural 

Spiritual 

• Because we are social 

creature. 

• Manusia akan selalu 

berinteraksi dengan 

orang lain 

• Ciri manusia sebagai 

makhluk sosial dan 

berbudaya akan 

terbentuk selama 
manusia bergaul dengan 

orang lain dan 

lingkungannya 

Pengertian Manusia 

Adalah makhluk yang utuh dan kompleks (holistik) yang terdiri atas: 

Unsur 1 Manusia 

1 

2 

3 

4 

Bio 

Psiko 

Sosio-
Kultural 

Spiritual 

• Manusia memiliki 

hubungan dengan 
kekuatan diluar 

dirinya. 

• Adanya keyakinan 
dan hubungan 

dengan Tuhan 
yang mampu 

mempengaruhi 
perilakunya 
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Pengertian Manusia 

Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow (1908-1980) 

Unsur 1 Manusia 

Pengertian Perawat 

Menurut keputusan kementerian kesehatan RI No. 1239/SK/XI/2001 

Unsur 2 Perawat 

Perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan 

perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Konsep Sehat 

Unsur 3 Kesehatan 

Kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani dan rohani 
yang bersifat dinamis pada individu yang memiliki kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

Rentang Sehat 

Unsur 3 Kesehatan 

Dimulai dari status kesehatan normal, sehat sekali dan sejahtera. 
Sehat bukan berarti bebas dari penyakit namun meliputi seluruh 

aspek kehidupan manusia secara holistik meliputi biologis, 
psikologis, sosial dan spiritual 

Faktor kesehatan 

Unsur 3 Kesehatan 

1Tumbuh kembang manusia 
Perubahan dalam status kesehatan dipengaruhi oleh 

faktor tumbuh kembang manusia. Perubahan status 
kesehatan berbeda beda dalam setiap rentang 
kehidupan manusia 

Faktor kesehatan 

Unsur 3 Kesehatan 

2 Sosial budaya 
Sosial budaya akan berpengaruh pada pemikiran dan 

keyakinan individu yang berkaitan dengan sehat-sakit 
sehingga menimbulkan perubahan dalam perilaku 
kesehatan klien. 
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Faktor kesehatan 

Unsur 3 Kesehatan 

3 Pengalaman masa lalu 
Pengalaman masa lalu akan mempengaruhi status 

kesehatan individu, kondisi sehat dan sakit yang dialami 
pada saat ini akan berdampak besar pada status 
kesehatan selanjutnya 

Faktor kesehatan 

Unsur 3 Kesehatan 

4 Harapan  
Harapan merupakan keinginan seseorang tentang 

dirinya. Harapan merupakan salah satu bagian yang 
penting dalam meningkatkan perubahan status 
kesehatan. 

Faktor kesehatan 

Unsur 3 Kesehatan 

5 Keturunan  
Potensi perubahan status kesehatan telah dimiliki 

seseorang secara genetik, pada umunya faktor ini tidak 
terlalu besar namun akan mempengaruhi respon 
terhadap berbagai penyakit 

Faktor kesehatan 

Unsur 3 Kesehatan 

6 Lingkungan 
Termasuk didalamnya adalah lingkungan fisik, sanitasi, 
kebersihan diri, tempat pembuangan sampah dan 
kotoran yang kurang memenuhi persyaratan keseahtan 
akan mempengaruhi perilaku hidup sehat yang 
berdampak pada perubahan status kesehatan 

Faktor kesehatan 

Unsur 3 Kesehatan 

7 Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan dapat berupa tempat pelayanan 
atau sistem pelayanan yang dapat mempengaruhi status 
kesehatan. Ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas 
sarana layanan kesehatan diantaranya menjadi faktor 
yang dapat berpengaruh. 

Rentang Sakit 

Unsur 3 Kesehatan 

Merupakan rangkaian dalam konsep sehat-sakit. Rentang 

ini dimulai dari keadaan setengah sakit, sakit, sakit kronis 
sampai kematian 
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Tahapan Sakit 

Unsur 3 Kesehatan 

1 

2 

3 

4 

Tahap Gejala 

5 

Tahap Asumsi 

Tahap Kompak 

Tahap Penyembuhan 

Tahap Ketergantungan 

Dampak Sakit 

Unsur 3 Kesehatan 

• Perubahan peran 
dalam keluarga 

• Gangguan psikologis 

• Masalah keuangan 

• Kesepian akibat 
perpisahan 

• Perubahan kebiasaan 
sosial 

• Terganggunya privasi 

• Otonomi 

• Perubahan gaya hidup 

Konsep Li ngkungan 

Unsur 4 Lingkungan 

Lingkungan 
Lingkungan adalah agregar dari seluruh kondisi dan 
pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan 

perkembangan suatu organisme. Secara umum 
lingkungan dibedakan menjadi 2 yaitu lingkungan fisik 
dan non-fisik 

Sejarah   
Keperawatan 

• Rufaidah binti Sa’ad al Aslamiyah (Dusun Aslam suku 

Khazraj, Madinah) 

• Tokoh perawat pertama dalam islam (awwalul 

mumarridah fil islam) 

• Tenda pertolongan pertama pada masa jihad  

Khaimah Rufaidah (tenda Rufaidah) 

• Ummu Ammara, Aminah binti Qays Al Ghifariyat, Ummu 
Aiman, Safiyah, Ummu Sulaiman dan Hindun 

• Masa setelah Rufaidah: Ku’ayibah, Aminah binti Abi 
Qays Al Ghifari, Ummu Atiyah Al Anshariyah, Nusaibah 

binti Ka’ab Al Maziniyah dan Zainab 

Masa penyebaran islam/ The Islamic period (570-632 M) 

Sejarah Keperawatan Islam 

• Dokumen yang ada lebih di dominasi oleh 

kedokteran. 

• Al Razi sebagai sosok pendidik yang 

menyediakan layanan keperawatan 

• Pada masa ini perawat diberikan julukan Al-

Asiyah yang berarti mengobati luka 

Masa setelah nabi/ Post-Prophetic Era (632-1000 M) 

Sejarah Keperawatan Islam 
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Sejarah Keperawatan Dunia Sejarah Keperawatan Dunia 

Sejarah Keperawatan Dunia Sejarah Keperawatan Dunia 

Sejarah Keperawatan Dunia 

• Crimean War (1853) 

• The lady with the Lamp 
(wanita dengan lampu) 

• Modifikasi lingkungan 
dalam praktik 

keperawatan yang 
bertujuan menurunkan 
angka kecacatan dan 

kematian selama masa 
perang 

Sejarah Keperawatan Dunia 

Florence Nightingale 
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• Clara Barton (pendiri palang merah Amerika) 

• Dorothea Lynde Dix (pengorganisasi rumah sakit) 

• Mother Bickerdyke (layanan ambulan, supervisi perawat, 

menyelamatkan korban perang) 

• Harriet Tubman (underground railroad) 

• Mary Mahoney (the first profesional afro-american nurse) 

• Isabel Hampton Robb (membantu berdirinya Nurses 

Associated Alumnae of the united State and Canada/ 
NAAUSC pada 1896  ANA pada 1911) 

• Lilian Wald dan Mary Brewster membuka Henry Street 
Settlement 

 

 

Sejarah Keperawatan Dunia 

Civil war (1860-1865) – early 20th century 

• Keperawatan berbasis pada penelitian dan ilmu 

pengetahuan 

• Mary Adelaide Nutting  profesor keperawatan 

pertama di Teachers College, Columbia University 1906 

• Army Nurse Corps (1901) dan Navy Nurse Corps (1908) 

• Mulai adanya ilmu keperawatan yang terspesialisasi 
mulai pada tahun 1920 

 

 

 

Sejarah Keperawatan Dunia 

20th century 

21st century 

Sejarah Keperawatan Dunia 

• Peningkatan praktik keperawatan dan kurikulum 

pendidikan 

• Praktik keperawatan disesuaikan dengan kemajuan 

informasi dan teknologi 

• Praktik keperawatan ditemukan dalam berbagai 

tempat 

• Tantangan  mempersiapkan perawat profesional 
untuk melakukan pelayanan kompleks 

 

 

Sejarah Keperawatan Indonesia 

• Perawat  Velpleger dibantu oleh Zeiken Oppaser 

sebagai penjaga orang sakit (1799) tujuannya merawat 
tentara Belanda 

• Zaman VOC (Rafless 1812-1816)  kesehatan adalah 

milik manusia 

• Pada1819 set Belanda banyak mendirikan RS di Glodog 

• 1906 RS di Cikini, 1912 RSCM....etc. 

• Zaman penjajahan Jepang mengalami kemunduran 

 

 

 

Masa Penajajahan Belanda-Jepang 

Sejarah Keperawatan Indonesia 

• Tahun 1949 pemerintah mulai membangun RS dan balai 

pengobatan 

• Mulai berdiri sekolah perawat 

• Tahun 1962  Akper oleh Depkes 

• Tahun 1985  S1 keperawatan FKUI  awal kebangkitan 

profesi keperawatan 

 

 

 

 

Masa Kemerdekaan 

Sejarah Keperawatan Indonesia 

• RUU keperawatan segera lahir  

• Tanggungjawab dan tantangan dibidang keperawatan 
menjadi lebiih besar 

• Tuntutan kebutuhan masyarakt dan pembangunan di 
bidang kesehatan 

 

 

 

 

Masa Kini dan yang akan datang 
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Sumber Pustaka 

Terimakasih 
Wish you luck... 


