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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Activity Daily Living (ADL) 

a. Pengertian ADL 

Brunner & Suddarth (2002) mengemukakan ADL atau Activity 

Daily Living adalah aktivitas perawatan diri yang harus pasien lakukan 

setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari. 

ADL adalah aktivitas yang biasanya dilakukan dalam sepanjang hari 

normal; aktivitas tersebut mencakup, ambulasi, makan, berpakaian, 

mandi, menyikat gigi dan berhias dengan tujuan untuk 

memenuhi/berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam 

keluarga dan masyarakat. Kondisi yang mengakibatkan kebutuhan 

untuk bantuan dalam ADL dapat bersifat akut, kronis, temporer, 

permanen atau rehabilitative (Potter dan Perry, 2005). 

b. Macam-macam ADL 

Sugiarto (2005) mengemukakan ada beberapa macam ADL, yaitu : 

1. ADL dasar, sering disebut ADL saja, yaitu keterampilan dasar yang 

harus dimiliki seseorang untuk merawat dirinya meliputi 

berpakaian, makan & minum, toileting, mandi, berhias dan 

mobilitas. Ada juga yang memasukkan kontinensi buang air besar 

dan buang air kecil dalam kategori ADL dasar ini. 
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2. ADL instrumental, yaitu ADL yang berhubungan dengan 

penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari seperti 

menyiapkan makanan, menggunakan telefon, menulis, mengetik, 

mengelola uang kertas. 

3. ADL vokasional, yaitu ADL yang berhubungan dengan pekerjaan 

atau kegiatan sekolah. 

4. ADL non vokasional, yaitu ADL yang bersifat rekreasional, hobi, 

dan mengisi waktu luang. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan ADL 

Faktor–faktor yang Mempengaruhi kemampuan melakukan Activity 

of Daily Living (ADL) Menurut Hardywinoto (2007), yaitu: 

1. Umur dan status perkembangan 

Umur dan status perkembangan seorang klien menunjukkan 

tanda kemauan dan kemampuan, ataupun bagaimana klien bereaksi 

terhadap ketidakmampuan melaksanakan activity of daily living. 

Saat perkembangan dari bayi sampai dewasa, seseorang secara 

perlahan–lahan berubah dari tergantung menjadi mandiri dalam 

melakukan activity of daily living. 

2. Kesehatan fisiologis 

Kesehatan fisiologis seseorang dapat mempengaruhi 

kemampuan partisipasi dalam activity of daily living, contoh sistem 

nervous mengumpulkan, menghantarkan dan mengolah informasi 

dari lingkungan. Sistem muskuloskeletal mengkoordinasikan 
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dengan sistem nervous sehingga dapat merespon sensori yang 

masuk dengan cara melakukan gerakan. Gangguan pada sistem ini 

misalnya karena penyakit, atau trauma injuri dapat mengganggu 

pemenuhan activity of daily living secara mandiri (Hardywinoto, 

2007). 

3. Fungsi Kognitif 

Tingkat kognitif dapat mempengaruhi kemampuan seseorang 

dalam melakukan activity of daily living. Fungsi kognitif 

menunjukkan proses menerima, mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan sensor stimulus untuk berpikir dan 

menyelesaikan masalah. Proses mental memberikan kontribusi pada 

fungsi kognitif dapat mengganggu dalam berpikir logis dan 

menghambat kemandirian dalam melaksanakan activity of daily 

living (Hardywinoto, 2007). 

4. Fungsi Psikososial 

Fungsi psikologi menunjukkan kemampuan seseorang untuk 

mengingat sesuatu hal yang lalu dan menampilkan informasi pada 

suatu cara yang realistik. Proses ini meliputi interaksi yang 

kompleks antara perilaku intrapersonal dan interpersonal. Gangguan 

pada intrapersonal contohnya akibat gangguan konsep diri atau 

ketidakstabilan emosi dapat mengganggu dalam tanggung jawab 

keluarga dan pekerjaan. Gangguan interpersonal seperti masalah 

komunikasi, gangguan interaksi sosial atau disfungsi dalam 
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penampilan peran juga dapat mempengaruhi dalam pemenuhan 

activity of daily living (Hardywinoto, 2007). 

5. Tingkat stress 

Stress merupakan respon fisik nonspesifik terhadap berbagai 

macam kebutuhan. Faktor yang dapat menyebabkan stress 

(stressor), dapat timbul dari tubuh atau lingkungan atau dapat 

mengganggu keseimbangan tubuh. Stressor tersebut dapat berupa 

fisiologis seperti injuri atau psikologi seperti kehilangan. 

6. Ritme biologi 

Ritme atau irama biologi membantu makhluk hidup mengatur 

lingkungan fisik disekitarnya dan membantu homeostasis internal 

(keseimbangan dalam tubuh dan lingkungan). Salah satu irama 

biologi yaitu irama sirkardian, berjalan pada siklus 24 jam. 

Perbedaaan irama sirkardian membantu pengaturan aktivitas 

meliputi tidur, temperatur tubuh, dan hormon. Beberapa faktor yang 

ikut berperan pada irama sirkardian diantaranya faktor lingkungan 

seperti hari terang dan gelap, seperti cuaca yang mempengaruhi 

activity of daily living. 

7. Status mental 

Status mental menunjukkan keadaan intelektual seseorang. 

Keadaan status mental akan memberi implikasi pada pemenuhan 

kebutuhan dasar individu. Seperti yang diungkapkan oleh Cahya 

yang dikutip dari Baltes, salah satu yang dapat mempengaruhi 
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ketidakmandirian individu dalam memenuhi kebutuhannya adalah 

keterbatasan status mental. Seperti halnya lansia yang memorinya 

mulai menurun atau mengalami gangguan, lansia yang mengalami 

apraksia tentunya akan mengalami gangguan dalam pemenuhan 

kebutuhan–kebutuhan dasarnya (Hardywinoto, 2007). 

2. Perawat 

a. Pengertian Perawat 

 Perawat adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan 

kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang 

dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan (Undang-

Undang Kesehatan No.23,1992). Dalam Permenkes RI No. 1239 tahun 

2001, dijelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus 

pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri 

(Kusnanto, 2004). 

b. Keperawatan 

Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional berupa 

pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat 

maupun sakit yang mengalamí gangguan fisik, psikis, dan sosial agar 

dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Bentuk pemenuhan 

kebutuhan dasar dapat berupa meningkatkan kemampuan yang ada pada 

individu, mencegah, memperbaiki, dan melakukan rehabilitasi dari 

suatu keadaan yang dipersepsikan sakit oleh individu (Nursalam, 2008).  
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Keperawatan sebagai salah satu profesi, memiliki peran spesifik 

dalam kegiatan pencapaian kesehatan individu secara optimal, yaitu 

memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar manuisa 

yang terganggu sebagai akibat perubahan status/derajat kesehatan, baik 

pada individu maupun pada masyarakat umum. Perawat juga memiliki 

tuntutan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pasien dan 

dirinya, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh 

pasien yang berujung dengan mutu asuhan keperawatan dapat di 

pertahankan (Priharjo, 2006) 

c. Konsep utama keperawatan 

Menurut Asmadi didalam bukunya Konsep Dasar Keperawatan 

tahun 2008 mengemukakan bahwa salah satu konsep utama 

keperawatan adalah tanggung jawab perawat itu sendiri. Salah satu 

tanggung jawab perawat yaitu membantu apapun yang pasien 

butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut (misalnya kenyamanan 

fisik dan rasa aman ketika dalam mendapatkan pengobatan atau dalam 

pemantauan) perawat harus mengetahui kebutuhan pasien. Perawat 

harus mengetahui dengan benar peran profesionalnya, aktivitas 

perawat profesional yaitu tindakan yang dilakukan perawat secara 

bebas dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan dalam membantu 

pasien (Asmadi, 2008). 
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d. Teori Keperawatan terkait pemenuhan ADL pasien 

Pandangan Orem dalam tatanan pelayanan keperawatan ditujukan 

kepada kebutuhan individu dalam melakukan tindakan keperawatan 

mandiri serta mengatur dalam kebutuhannya. Konsep keperawatan 

Orem (2001) mengembangkan tiga bentuk teori self care, diantaranya  

a) Teori perawatan diri sendiri (Self Care Theory) 

Dalam teori self care, Orem mengemukakan bahwa self care 

meliputi : pertama; self care itu sendiri, yang merupakan aktivitas 

dan inisiatif dari individu serta dilaksanakan oleh individu itu 

sendiri dalam memenuhi serta mempertahankan kehidupan, 

kesehatan serta kesejahteraan. Kedua; self care agency, 

merupakan suatu kemampuan individu dalam melakukan 

perawatan diri sendiri, yang dapat di pengaruhi oleh usia, 

perkembangan, sosiokultural, kesehat an dan lain-lain. Ketiga; 

adanya tuntutan atau permintaan dalam perawatan diri sendiri 

yang merupakan tindakan mandiri yang dilakukan dalam waktu 

tertentu untuk perawatan diri sendiri dengan menggunakan metode 

dan alat dalam tindakan. Keempat; kebutuhan self care merupakan 

suatu tindakan yang ditujukan pada penyedia dam perawatan diri 

sendiri yang bersifat universal dan berhubungan dengan proses 

kehidupan sehari-hari (ADL) dengan mengelompokkan ke dalam 

kebutuhan dasar manusianya. 
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b) Teori defisit perawatan diri (Defisit Self Care Theory) 

Merupakan bagian penting dalam perawatan secara umum di 

mana segala perencanaan keperawatan diberikan pada saat 

perawatan dibutuhkan. Dalam pemenuhan perawatan diri serta 

membantu dalam proses penyelesaian masalah, Orem memiliki 

metode untuk proses tersebut diantaranya bertindak atau berbuat 

untuk orang lain, sebagai pembimbing orang lain, memberi support, 

meningkatkan pengembangan lingkungan untuk pengembangan 

pribadi serta mengajarkan atau mendidik pada orang lain. 

Dalam praktek keperawatan Orem melakukan identifikasi 

kegiatan praktek dengan melibatkan pasien dan keluarga dalam 

pemecahan masalah, menentukan kapan dan bagaimana pasien 

memerlukan bantuan keperawatan, bertanggung jawab terhadap 

keinginan, permintaan, serta kebutuhan pasien, mempersiapkan 

bantuan secara teratur bagi pasien dan mengkoordinasi serta 

mengintegrasikan keperawatan dalam kehidupan sehari-hari pada 

pasien dan asuhan keperawatan diperlukan ketika klien tidak 

mampu memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, perkembangan 

dan sosial. 

c) Teori sistem keperawatan (Theory of Nursing System) 

Merupakan teori yang menguraikan secara jelas bagaimana 

kebutuhan perawatan diri pasien terpenuhi oleh perawat atau pasien 

sendiri yang didasari pada pendapat Orem yang mengemukakan 
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tentang pemenuhan kebutuhan diri sendiri, kebutuhan pasien dan 

kemampuan pasien dalam melakukan perawatan mandiri. Dalam 

pandangan teori sistem ini, Orem memberikan identifikasi dalam 

sistem pelayanan keperawatan diantaranya : 

1) Sistem bantuan secara penuh (wholly compensatory system) 

Merupakan suatu tindakan keperawatan dengan memberikan 

bantuan secara penuh pada pasien dikarenakan 

ketidakmampuan pasien dalam memenuhi tindakan perawatan 

secara mendiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, 

pengontrolan dan ambulasi serta adanya menipulasi gerakan. 

Pemberian bantuan sistem ini dapat dilakukan pada orang yang 

tidak mampu melakukan aktivitas seperti pada pasien koma, 

pada pasien yang sadar dan mungkin masih dapat membuat 

suatu pengamatan dan penilaian tentang cedera atau masalah 

yang lain akan tetapi tidak mampu dalam melakukan tindakan 

yang memerlukan ambulasi atau menipulasi gerakan seperti 

pada pasien yang fraktur vetebrata dan pasien yang tidak 

mampu mengurus sendiri, membuat penilaian serta keputusan 

dalam self care sendiri seperti pada pasien retardasi mental. 

2) Sistem bantuan sebagian (partially compensatory system) 

Merupakan sistem dalam pemberian perawatan diri 

secara sebagian saja dan ditujukan kepada pasien yang 

memerlukan bantuan secara minimal seperti pada pasien 
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yang post operasi abdomen dimana pasien ini memiliki 

kemampuan seperti cuci tangan, gosok gigi, cuci muka akan 

tetapi butuh pertolongan perawat dalam ambulasi dan 

melakukan perawatan luka. 

3) Sistem suportif dan edukatif 

Merupakan sistem bantuan yang diberikan pada pasien 

yang membutuhkan dukungan pendidikan dengan harapan 

pasien mampu memerlukan perawatan secara mandiri. 

Sistem ini dilakukan pembelajaran. Pemberian sistem ini 

dapat dilakukan pada pasien yang memerlukan informasi 

termasuk prosedur. 

e. Intervensi Perawat dalam Pemenuhan Activity Daily Living Pasien 

Menurut McCloskey et al pada buku Nursing Interventions 

Classification Edisi 5 (2008), berikut adalah intervensi keperawatan 

secara umum yang dilakukan untuk memenuhi ADL pasien : 

a) Mandi (Self-Care Assistance : Bathing / Hygiene) 

Aktivitas perawat : 

- Mempertimbangkan budaya pasien ketika mempromosikan 

aktivitas perawatan diri. 

- Mempertimbangkan usia pasien ketika mempromosikan 

aktivitas perawatan diri. 

- Menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan. 
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- Menempatkan handuk, sabun, deodoran, peralatan cukur, dan 

aksesoris lainnya yang dibutuhkan di samping tempat tidur atau 

di kamar mandi. 

- Menyediakan peralatan pribadi yang di inginkan (misalnya, 

deodoran, sikat gigi, mandi, sabun, shampoo, lotion dan produk 

aromaterapi) 

- Menyediakan lingkungan terapeutik yang hangat, santai, privasi. 

- Memfasilitasi menyikat gigi pasien, sesuai kebutuhan. 

- Memfasilitasi pasien mandi sendiri, sesuai kebutuhan. 

- Monitor kebersihkan kuku, sesuai dengan kemampuan 

perawatan diri pasien. 

- Monitor integritas kulit pasien.  

- Mempertahankan kegiatan kebersihan. 

- Memfasilitasi menjaga tidur rutin pasien, tidur dengan alat 

peraga dan benda asing. 

- Mendorong partisipasi orang tua / keluarga di kebiasaan tidur 

pasien. Sesuai kebutuhan. 

- Memberikan bantuan sampai pasien berasumsi mampu 

sepenuhnya melakukan perawatan diri sendiri. 

b) Berpakaian (Self-Care Assistance : Dressing/Grooming) 

Aktivitas perawat: 

- Mempertimbangkan budaya pasien ketika mempromosikan 

aktivitas perawatan diri. 
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- Pertimbangkan pasien usia ketika mempromosikan aktivitas 

perawatan diri. 

- Menginformasikan kepada pasien untuk menyeleksi pakaian 

yang bisa dipakai. 

- Menyiapkan pakaian pasien di tempat yang bisa diakses 

(misalnya, di samping tempat tidur). 

- Menyediakan pakaian pribadi, sesuai kebutuhan. 

- Bersedia untuk membantu pasien berpakaian, jika diperlukan. 

- Bemfasilitasi menyisir rambut pasien, sesuai kebutuhan. 

- Memfasilitasi mencukur rambut pasien, sesuai kebutuhan. 

- Mempertahankan privasi saat pasien berpakaian. 

- Membantu menali, kancing, dan ritsleting, sesuai kebutuhan. 

- Menawarkan untuk mencuci pakaian, jika diperlukan. 

- Menaruh pakaian kotor di laundry. 

- Tawarkan untuk menggantung pakaian atau tempat di lemari. 

- Tawarkan untuk bilas pakaian khusus, seperti nilon. 

- Menawarkan merapikan kuku, jika diminta. 

- Memberikan makeup, jika diminta. 

- Memberikan semangat untuk berpakaian sendiri. 

- Memfasilitasi bantuan dari seorang tukang cukur atau 

kecantikan, jika diperlukan. 

c) Makan (Self-Care Assistance : Feeding) 

Aktivitas perawat : 
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- Monitor kemampuan pasien untuk menelan. 

- Mengidentifikasi diet yang ditentukan. 

- Menyiapkan nampan makanan dan meja secara menarik. 

- Menciptakan lingkungan yang menyenangkan selama waktu 

makan (misalnya, menempatkan pispot, kantong urin, dan 

pengisapan jauh dari pandangan). 

- Memastikan posisi pasien yang tepat untuk memfasilitasi 

mengunyah dan menelan. 

- Memberikan bantuan fisik, yang diperlukan. 

- Menyediakan untuk menghilangkan rasa sakit yang memadai 

sebelum makan, yang sesuai. 

- Menyediakan kebersihan mulut sebelum makan. 

- Menyiapkan makanan di atas nampan, yang diperlukan, seperti 

memotong daging atau pelling telur. 

- Membuka bungkus makanan. 

- Menghindari menempatkan makanan di sisi yang tidak terlihat. 

- Menggambarkan lokasi makanan di atas nampan untuk orang 

dengan gangguan penglihatan. 

- Tempatkan pasien dalam posisi yang nyaman untuk makan. 

- Memberikan sedotan, yang diperlukan atau diinginkan. 

- Memberikan makanan dengan suhu yang paling membuat 

selera. 

- Monitor berat pasien, sesuai kebutuhan. 
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- Monitor Status hidrasi pasien, sesuai kebutuhan. 

- Mendorong pasien untuk makan di ruang makan, jika tersedia. 

- Memberikan interaksi sosial yang sesuai. 

- Memberikan alat bantuan untuk memfasilitasi pasien makan 

sendiri, sesuai kebutuhan. 

- Penggunaan cangkir dengan pegangan yang besar, jika 

dibutuhkan. 

- Tidak menggunakan piring yang bisa pecah dan berkaca, seperti 

yang dibutuhkan. 

d) Berpindah (Self-Care Assistance : Transfer) 

Aktivitas perawat : 

- Mereview kembali aktivitas yang dibolehkan. 

- Menentukan kemampuan pasien untuk berpindah diri. 

- Memilih teknik pemindahan yang sesuai untuk pasien. 

- Anjurkan pasien di semua teknik yang sesuai dengan tujuan 

mencapai tingkat kemandirian tertinggi. 

- Menginstruksikan individu tentang teknik untuk transfer dari 

satu daerah ke daerah lain (misalnya, tempat tidur ke kursi, 

kursi roda untuk kendaraan). 

- Menginstruksikan individu menggunakan alat bantu  jalan 

(misalnya, kruk, kursi roda, walker, trapeze bar, tebu). 

- Mengidentifikasi metode untuk mencegah cedera saat 

berpindah. 
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- Menyediakan perangkat bantu (misalnya, bar melekat dinding, 

tali yang melekat pada headboard atau footboard bantuan dalam 

bergerak ke pusat atau tepi tempat tidur) untuk membantu 

mentransfer individu secara mandiri, sesuai kebutuhan. 

- Pastikan peralatan berfungsi sebelum digunakan. 

- Mendemonstrasikan teknik, yang sesuai. 

- Menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan. 

- Membantu pasien dalam menerima semua perawatan yang 

diperlukan (misalnya, kebersihan pribadi, mengumpulkan 

barang-barang) sebelum melakukan transfer, yang sesuai. 

- Menggunakan mekanika tubuh yang tepat saat memindahkan 

pasien. 

- Menjaga tubuh pasien dalam keselarasan selama perpindahan. 

- Meningkatkan dan memindahkan pasien dengan mengangkat 

hydraulic, jika diperlukan. 

- Memindahkan pasien menggunakan papan pemindah, jika 

diperlukan. 

- Menggunakan sabuk untuk membantu pasien bisa berdiri 

dengan bantuan, sesuai kebutuhan. 

- Membantu pasien untuk ambulasi menggunakan tubuh Anda 

sebagai penopang, sesuai kebutuhan. 

- Mempertahankan perangkat traksi saat beraktivitas, sesuai 

kebutuhan. 
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- Memberikan dorongan kepada pasien karena agar dia belajar 

untuk berpindah secara mandiri. 

- Dokumentasikan kemajuan, sesuai kebutuhan. 

e) Menggunakan toilet (Self-Care Assistance : Toileting) 

Aktivitas perawat : 

- Mempertimbangkan budaya pasien ketika mempromosikan 

aktivitas perawatan diri. 

- Mempertimbangkan usia pasien ketika mempromosikan 

aktivitas perawatan diri. 

- Lepaskan pakaian penting untuk melakukan eleminasi. 

- Membantu pasien ke toilet/menggunakan pispot/fraktur 

pan/urinoir pada selang waktu tertentu. 

- Mempertimbangkan respon pasien terhadap kurangnya privasi. 

- Memberikan privasi selama eliminasi. 

- Memfasilitasi membersihkan toilet setelah pasien selesai 

eliminasi. 

- Memakaikan kembali pakaian pasien setelah eliminasi. 

- Mengadakan jadwal ke toilet, sesuai kebutuhan. 

- Menginstruksikan pasien untuk melakukan toileting rutin. 

- Memberikan alat bantu (misalnya, kateter eksternal atau 

urinoir), sesuai kebutuhan. 

- Integritas kulit. 

- Monitor integritas kulit pasien. 
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3. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah pandangan seseorang terhadap suatu kejadian. 

Dimana persepsi dibentuk oleh harapan dan pengalaman.persepsi 

individu pada situasi yang sama dapat berbeda. Hal ini terjadi karena 

setiap individu itu unik, punya nilai hidup dan pengalaman hidup, 

sehingga penerimaan dan interpretasi yang dihasilkan bisa berbeda 

(Potter & Perry, 2005). 

Persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang: memilih, 

menerima, mengatur dan menafsirkan informasi dari lingkungannya 

(Hunt & Osborn dalam Dimas, 2008). Persepsi melibatkan kognitif dan 

pengertian emosional akan obyek yang dirasakan serta mengacu pada 

respon reseptor sensoris terhadap stimulus (Nasution, 2003). 

b. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

Azis (2004) menjelaskan mengenai persepsi yaitu bahwa, persepsi 

merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran manusia. Tanpa pikiran 

tersebut maka, persepsi itu tidak aka nada dan untuk dapat tetap ada 

terdapat faktor pembentuk persepsi, yaitu; 

a) Pengamatan 

Melalui pengamatan dapat timbul ketertarikan pada obyel 

tertentu, sehingga dapat membentuk sebuah persepsi. 
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b) Penyelidikan 

Setelah dilakukan pengamatan dapat dihasilkan suatu 

persepsi dan konsep yang diingat, sehingga dapat terbentuk 

struktur persepsi dan pemikiran yang leih kompleks. 

c) Percaya 

Rasa percaya pada obyek muncul dalam kesadaran yang 

biasanya timbul dari suatu rasa keraguan akan obyek yang akan 

timbul diselidiki, melalui rasa percaya terhadap obyek tersebut 

akan timbul persepsi untuk mencapai apa yang akan dihasilkan. 

d) Menyesuaikan 

Menyesuaikan merupakan bagian dari komponen yng dapat 

membentuk struktur persepsi manusia. 

e) Menikmati 

Melalui pikiran-pikiran akan dapat dirasakan kenikmatan 

tersendiri dalam menekuni berbagai persoalan hidup. Proses 

menikmati ini juga akan membentuk struktur persepsi. 

Sedangkan  menurut Walgito (2000) faktor yang mempengaruhi 

persepsi adalah berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang, 

kepribadian dan penerimaan diri serta keadaan individu timbul pada 

suatu waktu tertentu. Ada individu yang suka memperhatikan sesuatu 

sekalipun kecil atau tidak berarti, tetapi sebaliknya ada individu yang  

acuh tak acuh terhadap keadaan sekitarnya. 
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c. Bentuk-bentuk persepsi 

Rahmat (2005) menyebutkan persepsi dibagi menjadi dua bentuk  

yaitu positif dan negatif, persepsi positif adalah apabila objek yang 

dipersepsi sesuai dengan penghayatan dan dapat diterima secara rasional 

dan emosional maka manusia akan mempersepsikan positif atau 

cenderung menyukai dan menanggapi sesuai dengan objek yang 

dipersepsikan sedangak persepsi negative adalah apabila tidak sesuai 

dengan penghayatan maka persepsinya negatif atau cenderung 

menjauhi, menolak dan menanggapinya secara berlawanan terhadap 

objek persepsi tersebut. Robbins (2002) menambahkan bahwa persepsi 

positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau 

informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang 

diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang 

ada.Sedangkan, persepsi negatif merupakan persepsi individu terhadap 

objek atau informasi tertentu dengan pandangan yang negatif, 

berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau 

dari aturan yang ada.  

4. Pasien 

a. Pengertian Pasien 

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan 

medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient 

dari bahasa Inggris. Pasien diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens 

yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya 
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"menderita". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit) 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

praktik kedokteran menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang 

melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Undang - Undang 

Kesehatan Republik Indonesia, 2004). 

Dari pengertian beberapa ahli, peneliti menyimpulkan bahwa pasien 

adalah setiap orang yang menerima/memperoleh pelayanan kesehatan 

baik secara langsung ataupun tidak langsung dari tenaga kesehatan. 

b. Kategori Pasien Fraktur di Rumah Sakit 

Pasien fraktur di rumah sakit masuk didalam kategori pasien yang 

menjalani reaktivasi. Pasien yang direaktivasi adalah pasien yang 

dirawat untuk waktu tertentu di rumah perawatan yang umumnya 

kurang dari setahun. Tujuan dari perawatan ini adalah agar pasien dapat 

mencapai suatu tingkatan perawatan mandiri yang sedimikian rupa, 

sehingga memungkinkan  untuk kembali ke rumah atau pemukiman 

(Steven et al, 1999). Adapun keluhan keluhan berikut ini akan lebih 

banyak mendapat prioritas untuk dilakukan reaktivasi di rumah 

perawatan : 
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a) Fraktur umum 

Fraktur umum adalah patah tulang atau terputusnya kontinuitas 

jaringan tulang pada tulang ektremitas seperti tulang femur dan 

humerus. 

b) Fraktur kolumna vertebra 

Fraktur kolumna vertebra suatu kondisi dari kolumna vertebra 

servikal dimana satu vertebra atau lebih mengalami fraktur atau 

dislokasi; kedua kondisi ini dapat menyebabkan tekanan pada 

medulla spinalis, mengakibatkan disfungsi neurovascular (Susan et 

al, 1992). 

c) Amputasi 

Amputasi adalah pembedahan yang melibatkan pemotongan 

sebagian atau seluruh anggota badan karena trauma, fraktur, tumor, 

penyakit atau indikasi medis lainnya (Marrelli, 2000). 

5. Kategori manusia dewasa berdasarkan usia 

Menurut Hurlock (1999) dari sudut pandang psikologi 

perkembangan manusia, masa dewasa pada manusia terbagi menjadi 

tiga, yaitu sebagai berikut : 

a. Masa dewasa dini/awal 

Dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-

kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan 

psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan 

reproduksi. 
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b. Dewasa madya 

Dewasa madya dimulai pada umur 40 tahun sampai 60 

tahun, yakni saat dimulainya penurunan kemampuan fungsi 

fisikis dan psikologis yang terlihat jelas pada setiap orang.  

c. Masa dewasa lanjut/akhir 

Usia ini dimulai pada umur 60 tahun sampai kematian. 

Pada periode ini, kemampuan fungsi fisikis dan psikologis 

mengalami penurunan dengan cepat. 

6. Fraktur 

a. Pengertian Fraktur 

Fraktur adalah patah tulang atau terputusnya kontinuitas jaringan 

tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Penyebab fraktur sendiri 

meliputi pukulan langsung, gaya meremuk, gerakan puntiran mendadak 

dan kontraksi otot ekstrem. Fraktur terjadi jika tulang dikenai stress 

yang lebih besar daripada yang diasorbsinya. Fraktur  pada tulang dapat 

menyebabkan edema jaringan lemak, persarafan ke otot dan sendi 

terganggu, dislokasi sendi, reptur tendo, kerusakan saraf dan kerusakan 

pembuluh darah (Brunner & Suddarth, 2000). 

b. Etiologi 

Menurut Appley dan Salomon (1995), tulang bersifat relatif rapuh 

namun cukup mempunyai kekuatan gaya pegas untuk menahan tekanan. 

Fraktur dapat disebabkan oleh: 
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1. Cedera dan benturan seperti pukulan langsung, gaya meremuk, 

gerakan puntir mendadak, kontraksi otot ekstrim. 

2. Letih karena otot tidak dapat mengabsorbsi energi seperti berjalan 

kaki terlalu jauh. 

3. Kelemahan tulang akibat penyakit kanker atau osteoporosis pada 

fraktur patologis. 

c. Respon Pasien Terhadap Fraktur  

Secara anatomi terjadi perubahan dan keadaan patologi karena adanya 

fraktur maka berdampak luas baik fisik-psiko-sosio-spiritual pasien. Secara 

fisik terdapatnya kerusakan jarigan tulang dan jaringan lunak sekitar fraktur 

akan menimbulkan rasa nyeri, bengkak, gangguan neurovaskuler, dan 

deformitas (Smeltzer dan Bare, 2002). Kondisi ini mengakibatkan 

terjadinya gangguan fungsi sehingga menimbulkan masalah aktivitas yang 

mana gangguan ini membutuhkan intervensi keperawatan immobilisasi, 

tindakan ini juga mempunyai efek samping negatif pada sistem respirasi, 

sistem kardiovaskuler, sistem muskoloskeletal, dan sistem metabolisme 

(Potter & Perry, 2005).  

d. Diagnosisi Keperawatan Pasien Fraktur 

Menurut Suratun dkk (2006) didalam bukunya Klien Gangguan Sistem 

Muskuloskeletal Seri Asuhan Keperawatan, berdasarkan data pengkajian 

keperawatan, diagnosi keperawatan pasien fraktur meliputi: 

1. Nyeri yang berhubungan dengan fraktur, masalah ortopedik, 

pembengkakan atau inflasmasi. 
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2. Hamabatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan nyeri, 

pembengkakan dan alat imobilisasi (traksi, gips). 

3. Hambatan pemeliharaan kesehatan yang berhubungan dengan 

hilangnya kemandirian. 

4. Perubahan perfusi jaringan perifer yang berhubungan dengan 

pembengkakakan, alat yang mengikat dan gangguan aliran balik vena. 

5. Gangguan citra tubuh dan harga diri yang berhubungan dengan dampak 

masalah musculoskeletal. 

e. Tingkat Kemampuan Perawatan Diri Pasien Fraktur 

Penurunan kondisi fisik mengakibatkan pasien fraktur mengalami 

defisit perawatan diri, sehingga perlu di upayakan pemberian bantuan 

dalam memenuhi ADL pasien tersebut. Nursalam (2009) mengatakan 

bahwa klasifikasi tingkat kemampuan perawatan diri (tingkat 

ketergantungan klien) berdasarkan teori Orem, terdiri dari butuh sedikit 

bantuan dalam pemenuhan kebutuhan perawatan diri (minimal care), 

butuh bantuan sebagian dalam pemenuhan kebutuhan perawatan diri 

(partial care) dan butuh bantuan penuh dalam memenuhi perawatan diri 

(total care).  

f. Kondisi yang Mempengaruhi Penyembuhan Fraktur 

Karena penyembuhan tulang adalah kontinyu dan sekuensial, 

adanya penghentian dapat mengubah hasil akhir. Keadaan ini dikaitkan 

dengan imobilisasi tidak adekuat, suplai darah buruk, distraksi fragmen, 

interposisi (terhalang) jaringan lunak, atau infeksi (Tambayong, 1999). 
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Kurang 

B. Kerangka Konsep 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

= Variabel yang diteliti 

 

             = Variabel yang tidak diteliti 

 

C. Keterangan Empiris 

Penelitian dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai gambaran 

tindakan keperawatan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Gamping 

dalam pemenuhan kebutuhan activity daily living pasien fraktur. 

Perawat bangsal di 

Rumah Sakit PKU  

Muhammadiyah 

Gamping 

Macam – macam ADL:  

1. Makan 

2. Mandi/Kebersihan diri 

3. Berpakaian/Berdandan 

4. Berpindah 

5. Toileting/Eliminasi 

 

Pemenuhan ADL pasien 

fraktur 

Baik 

Teori keperawatan Orem : 

1. Sistem bantuan secara penuh 

(wholly compensatory system) 

2. Sistem bantuan sebagian (partially 

compensatory system) 

3. Sistem suportif dan edukatif 

 

Cukup 


