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KATA PENGANTAR

Situasi pandemi COVID-19 menjadi masalah yang sangat
krusial bagi semua orang termasuk kelompok lansia. Kelompok lansia
merupakan kelompok yang paling rentan terinfeksi virus COVID-19,
karena di usia tersebut orang cenderung mengalami proses degeneratif
sehingga lebih mudah beresiko mengalami masalah baik secara
fisik dan psikologis. World Health Organization (WHO) Tahun 2020
menyatakan secara global tingkat mortalitas COVID-19 paling tinggi
adalah pada lansia berusia 60 tahun keatas dengan prosentase 95%.
Di Indonesia berdasarkan Kawal Covid 19 angka kematian covid 19
kelompok usia diatas 60 tahun sebanyak 15,9%.
Upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19
salah satunya menganjurkan kepada seluruh masyarakat terutama
pada kelompok rentan (Lansia) untuk mengisolasikan diri di rumah.
Bentuk pencegahan dengan cara mengisolasikan diri di rumah pada
lansia disisi lain akan berdampak negatif dalam hal memperoleh
fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan pada umumnya
lansia masih sangat bergantung pada kontak sosial diluar rumah,
seperti layanan homecare, komunitas lansia, dan program kesehatan
lansia yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.
Keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan
penting untuk melihat permasalahan ini. Cara pandang perawat
dalam melihat permasalahan adalah dengan menggunakan teoriteori keperawatan yang telah ada. Beberapa teori keperawatan dapat
vi
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digunakan untuk melihat dampak Covid-19 terhadap pelayanan
kesehatan pada lansia diantaranya Teori Betty Neuman, Teori Imogene
King, Teori Dorothea Orem dan Teori Calista Roy. Sehingga tujuan
dari penulisan buku ini adalah menganalisis bagaimana dampak
Covid-19 terhadap pelayanan kesehatan pada lansia dari tinjauan
teori keperawatan. Pada bab terakhir, diberikan gambaran pemberian
asuhan keperawatan pada kelompok lansia pada masa pandemic.
Buku ini berisi lima bab yaitu melihat berbagai setting pelayanan
kesehatan yang sering digunakan oleh lansia yaitu pelayanan kesehatan
di masyarakat, puskesmas, PSTW dan posyandu lansia. Setiap bab
menjelaskan bagaiamana dampak Covid-19 di setiap setting dengan
tinjauan teori keperawatan yang berbeda dan pemberian asuhan
keperawatan pada kelompok lansia pada masa pandemi.
Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian buku ini. Kepada Program Studi Magister
Keperawatan Program Pasca Sarjana UMY, Program Studi Ilmu
Keperawatan FKIK UMY, keluarga dan teman-teman atas semua
dukungannya, semoga menjadi amal ibadah dengan pahala berlimpah.
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PRAKATA

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur ke hadirat Allah
SWT atas semua nikmatNya, penulis dapat menyelesaikan buku
ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir jaman,
penuntun manusia dari kegelapan ke cahaya terang benderang
Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan ummat
terakhir.
Buku ini disusun berdasarkan fenomena tinggi nya resiko
penularan Covid19 pada kelompok lanjut usia. Hal ini semakin
menjadi parah dikarenakan pelayanan-pelayanan kesehatan yang sering
digunakan oleh lansia beroperasi tidak optimal di masa pandemic.
Perawat memiliki peran penting sebagai salah satu penyedia kesehatan
dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk lansia. tujuan utama
keperawatatan adalah untuk meningkatkan stabilitas sistem (individu,
keluarga dan masyarakat) melalui pencegahan primer, sekunder dan
tersier untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kesehatan
yang optimal. Perawat dapat melakukan upaya pencegahan primer,
pencegahan sekunder dan pencegahan tersier untuk mencegah lansia
terinfeksi COVID-19 melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
Buku ini menjabarkan secara detail bagaimana tinjauan teori
keperawatan dalam melihat dampak Covid-19 pada lansia di berbagai
setting yaitu masyarakat, puskesmas, PSTW dan posyandu lansia.
Pada setiap bab terdapat analisis dari teori keperawatan diantaranya
viii
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Teori Betty Neuman, Teori Imogene King, Teori Dorothea Orem dan
Teori Calista Roy. Pada bab terakhir, diberikan gambaran pemberian
asuhan keperawatan pada kelompok lansia pada masa pandemic
Semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan baik bagi
mahasiswa maupun tim pengajar dalam penerapan teori keperawatan
kepada setiap permasalahan kesehatan pada berbagai jenjang usia.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan
buku ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan
untuk perbaikan ke depan.
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BAB I
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN LANJUT USIA DI MASYARAKAT:
TINJAUAN TEORI BETTY NEUMAN
Tujuan:
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis terhadap dampak
COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan lansia di masyarakat dengan
tinjauan teori keperawatan Betty Neuman

A. Pendahuluan
Saat ini, hampir seluruh dunia sedang mengalami situasi
pandemi COVID-19. Koley dan Dhole (2020); Amin, et al.,
(2020) mendefinisikan COVID-19 merupakan kepanjangan dari
Coronavirus Disease 2019 disebabkan oleh virus Coronavirus, yang
merupakan keluarga besar virus Coronavirus (CoV) yang baru
mulai berkembang di tahun 2019, dimana sebelumnya belum
pernah ditemukan di manusia dan sangat berbahaya, karena
dapat menyebabkan infeksi respiratori yang berkembang biasanya
dari menggigil sampai pada penyakit kritis atau paling berbahaya
seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East
Respiratory Syndrome (MERS) dengan tanda dan gejala demam,
batuk dan sesak nafas.
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Situasi pandemi COVID-19 menjadi masalah yang sangat
krusial bagi semua orang termasuk kelompok lansia. Kelompok
yang paling rentan terinfeksi virus COVID-19 yaitu kelompok lanjut
usia (lansia), karena di usia tersebut orang cenderung mengalami
proses degeneratif sehingga lebih mudah beresiko mengalami
masalah secara fisik dan psikologis (Philip & Cherian, 2020). Ini
dibuktikan dengan tingginya angka morbiditas dan mortalitas
COVID-19 pada lansia. Menurut World Health Organization
(WHO) (2020) secara global tingkat mortalitas COVID-19
paling tinggi berusia 60 tahun keatas dengan persentase 95%, di
Indonesia berdasarkan Kawal Covid 19 angka kematian covid 19
kelompok usia diatas 60 tahun sebanyak 15,9% (Rizal, 2020).
Lansia adalah kelompok penduduk yang sangat
membutuhkan pelayanan kesehatan dan harus diprioritaskan.
Lansia merupakan salah satu konsumen utama dalam pelayanan
kesehatan dimana saja, termasuk di masyarakat secara umum.
Artinya, lansia merupakan suatu kelompok dalam masyarakat
yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terdepan. Ini
dibuktikan dengan kewajiban pelayanan kesehatan di masyarakat
dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67
tahun 2015 pasal 6 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan
lanjut usia di pusat kesehatan masyarakat harus diselenggarakan
bukan hanya sampai pada pelayanan kesehatan di Puskesmas,
tetapi sampai pada pelayanan di masyarakat seperti posyandu,
komunitas lansia, pelayanan kesehatan pada komunitas
pensiunan, panti jompo dan perawatan di rumah (Potter & Perry,
2020).

2
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Meningkatnya
kasus
COVID-19
di
Indonesia,
Presiden Indonesia Joko Widodo meminta agar masyarakat
melakukan pembatasan jarak, menggunakan masker dan rajin
cuci tangan untuk mencegah penularan. Kondisi tersebut
membuat pelayanan kesehatan lansia di masyarakat terhambat,
dimana pemerintah mewajibkan pelaksanaan posyandu lansia dan
pemeriksaan rutin lansia di masyarakat tertunda, (KEMENKES,
2020). Menurut Pradana, Casman, & Nur’aini (2020) lansia tidak
cocok dilakukan isolasi mandiri karena pada dasarnya sangat
bergantung pada kontak sosial di luar rumah, seperti layanan
home care, komunitas lansia dan sebagainya.
Dampak COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan lansia,
membuat pemerintah membuat pedoman pelayanan lansia selama
era pandemi COVID-19 untuk fasilitas kesehatan termasuk
masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan kebijakan
untuk melaksanakan telehealth untuk membantu monitor lansia
terkait kesehatan dan melakukan kunjungan secara langsung
bila diperlukan (KEMENKES, 2020). Fungsi telehealth itu sendiri
untuk memonitor kondisi lansia dengan menggunaan teknologi
seperti gadget, namun Mamik (2014) menjelaskan bahwa alat
digital seperti itu tidak berkembang di Indonesia karena Indonesia
merupakan negara kepulauan yang sulit untuk mengakses
jaringan pada berbagai daerah terpencil, dan komunikasi antara
masyarakat dan juga penyedia kesehatan tidak maksimal, sehingga
pelayanan kesehatan tidak bisa diberikan secara maskimal.
Perawat memiliki peran penting sebagai salah satu penyedia
kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan untuk lansia,
berdasarkan teori keperawatan Neuman dalam Nur Aini (2018)
Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia
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tentang model sistem, dengan tujuan utama untuk meningkatkan
stabilitas sistem (individu, keluarga dan masyarakat) melalui
pencegahan primer, sekunder dan tersier untuk mencapai dan
mempertahankan tingkat kesehatan yang optimal. Perawat dapat
melakukan upaya pencegahan primer, pencegahan sekunder dan
pencegahan tersier untuk mencegah terinfeksi COVID-19 melalui
komunikasi, informasi dan edukasi.
B. Tinjauan Teoritis
Pada pembahasan ini akan membahas tentang tinjauan secara
teoritis tentang COVID-19, teori keperawatan Neuman dan
Penerapan teori Neuman pada pelayanan kesehatan.
1. COVID-19
Akhir desember 2019, Coronavirus masih belum dapat
diidentifikasikan dan pada akhirnya dikenal dengan sebutan
2019 novel Coronavirus sampai saat ini, dimana virus ini
berasal dari pasar hewan yang berada di Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, China kemudian berkembang ke hampir
seluruh dunia (Wu, Chen, & Chan, 2020). COVID-19
sering juga dikenal dengan sebutan 2019-nCoV atau Novel
Coronavirus, disebabkan oleh salah satu spesies virus SARSCoV-2 atau 2019-nCov. Coronavirus diketahui dapat menjadi
zoonotic artinya ditransmisikan antara manusia dan hewan,
hasil investigasi menunjukkan bahwa SARS mentransmisikan
virus dari musang ke manusia, sedangkan MERS dari unta
ke manusia (Rutakirwa, 2020) (Berger, 2020). Zoonatic
coronavirus muncul sebanyak tiga kali pada beberapa dekade,
4
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spesies virus ini menginfeksi manusia dan sangat menular.
Penularan SARS-CoV dan MERS-CoV menyerang bagian sel
epitel intrapulmonari lebih dari sel yang ada dibagian saluran
nafas atas (Perlman, 2020).
COVID-19 adalah kepanjangan dari Coronavirus Disease
2019 yang disebabkan oleh virus Coronavirus, yang baru
mulai muncul pada tahun 2019, yang dapat menyebabkan
infeksi pernafasan dimulai dari menggigil sampai pada
penyakit kritis atau paling berbahaya seperti SARS dan MERS
dengan manifestasi klinis seperti demam, batuk dan sesak
nafas (Koley & Dhole,2020; Amin, et al., 2020)
Pada umumnya virus SARS-CoV-2 akan mempengaruhi
sistem pernafasan termasuk sistem organ lainnya, apabila
terinfeksi pada pada saluran nafas atas akan muncul tanda
dan gejala seperti rinorrhea, bersin atau radang tenggorakan
(Huang, 2020), kemudian apabila terjadi infeksi pada area
saluran pernafasan bawah akan muncul gejala seperti demam,
batuk kering dan dispnea (Yuki, Fujiogi, & Koutsogiannaki,
2020). Selanjutnya gejala lainnya seperti pada gastrointestinal
yaitu nausea, muntah, nyeri abdomen, diare, hiposmia, dan
disgeusia (Azer, 2020). Spektrum klinis COVID-19 dapat
dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1. Spektrum Klinis COVID-19
Keparahan Penyakit Presentasi
Asimtomatik

Tidak ada gejala klinis
Swab test Positif
X-Ray dada Normal

Penyakit Ringan

Demam, Radang tenggorokan, malaise
dan tidak enak badan atau
Nausea, muntah, nyeri abdomen, BAB
cair

Penyakit Sedang

Gejala Penumonia (Demam menetap
dan batuk) tanpa adanya hipoksemia
Lesi terlihat signifikan pada CT dada

Penyakit Parah

Pneumonia dengan hipoksemia (SPO2
<92%)

Status Kritis

ARDS beserta syok, defek koagulasi,
ensefalopati, Acute Kidney Injury, dan
gagal jantung

Sumber: (Parasher, 2020)

Patofisiologi COVID-19 dapat dibagi menjadi tiga
fase berdasarkan dengan sel yang terinfeksi yaitu:
1) Keadaan asimptomatik (dimulai pada hari 1-2 setelah
infeksi)
Setelah virus terinhalasi melaui droplet dari batuk
atau bersin seorang terinfeksi, bentuk Spike protein atau
seperti mahkota pada virus mengentas sel host sehingga
virus dapat masuk, Angiotensin-Coverting Enzyme 2 (ACE2)
merupakan reseptor utama host pada saat virus SARSCoV masuk, selanjutnya virus menyatu dengan sel ciliated
secretory pada epitel di rongga hidung dan kemudian virus
mulai bereplikasi, selanjutnya sistem imun terbatas akan
bereaksi.
6
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2) Saluran pernafasan atas dan respos saluran nafas (terjadi
pada beberapa hari berikut)
Kontaminasi infeksi dengan virus sekitar 80%
pasien inkubasi 10-14 hari, pada tahap kedua ini virus
menyebar dan bermigrasi ke area bawah akan masuk
ke saluran nafas dimulai pada saluran pernafasan atas,
kemudian turun ke saluran pernafasan bawah, saat itu
terjadi sistem imun akan bereaksi untuk melindungi
tubuh dari virus dan memproduksi antobodi untuk
melawan seperti selama proses infeksi. Sel yang terinfeksi
virus akan mengeluarkan C-X-X motif Chemokine (CXCL10) dan Interferons (IFN-ג, dan IFN-β).
3) Hipoksia
Infiltrasi ground glass dan berkelanjutan menjadi
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), pada fase ini
virus menyebar dan masuk ke sel epitel alveolar pulmonari
tipe 2 via reseptor host ACE2, dan mulai bereplikasi
untuk memproduksi lebih banyak Nucleocapsid virus,
selanjutnya mengeluarkan banyak sitokinesis yang
berbeda dan penanda inflamasi seperti Interleukins
(IL-1, IL-6,IL-8, IL-10, IL-12, Tumous Necrosis Factors α
(TNS-α), IFN-ג, dan IFN-β, CXCL-10, Granulocyte-Colony
Stimulating Factors (G-CSF), Granulocyte-Marcophage Colony
Stimulating Factors (GM-CSF), Monocytes Chemoacttractand
Protein-1, (MCP-1) dan Marcrophage Inflammatory Protein1α (MIP-1α) yang dikenal dengan Badai Sitokin yang
Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia
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bertindak sebagai Chemoacttractand Neutrophils, CD4
helper Sel T dan CD8 sitotoksik. Sel-sel tersebut
bertanggung jawab untuk melawan virus, tetapi juga
bertanggung jawab untuk peradangan dan injuri pada
paru-paru.
Selanjutnya sel host akan mengalami apoptosis
dengan mengeluarkan partikel virus yang baru, dan
kemudian menginfeksi epitel sel alveolar pulmonari tipe 2
dengan cara yang sama. Injuri yang terjadi terus menerus
sehingga sel yang mengalami inflamasi dan virus terus
bereplikasi menyebabkan kehilangan pneumocytes tipe 1
dan 2 sehingga terjadi kerusakan alveolus menyebar dan
berkembang menjadi ARDS (Mason, 2020) (Parasher,
2020).

8
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Droplet dari pasien terinfeksi
Virus SARS-CoV-19 terinhalasi masuk ke rongga
Spike Protein virus mengentas sel host (ciliated secretory pada epitel di rongga
Sel host menyatuh ke Reseptor virus ACE 2
Aktivasi enzim furin pada sel host untuk melawan virus
Inkubasi 10-14
hari pada 80%

Aktivasi respon Imun
bawaan yang terbatas

Virus mulai menyebar dan masuk ke saluran
pernafasan tadi mulai dari saluran nafas kemudian
bermigrasi ke pernafasan bawah
Menginvasi dan menginfeksi sel epitel pada alveolar
pulmonari tipe 2 melalui ACE 2
Cytokine Storm dikeluarkan IL-1, IL-6 (Culprit
Utama), IL-8, IL-10, IL-12, TNS-α, IFN-ג, dan IFNβ, CXCL-10, G-GSF, GM-CSF, MCP-1 dan MIP-1α
Chemo-atrraction Neutrofil, CD4 dan CD8 sel
bersama dengan Sel B yang berbeda
Terjadi perlawanan sel host dan mencoba
membersihkan virus. Pada peradangan pada sel di
jaringan paru, CD8 akan bermediasi Cytotoxicity
selama proses injuri pada paruparu

Dapat terdeteksi
dengan Swab
Manifestasi infeksi
Saluran Pernafasan
atas seperti demam,
malaise, dan batuk
kering
Virus bereplikasi dan
mengeluarkan
partikel virus
Sel host Apoptosis
Virus terus
bereplikasi dan
menginfeksi sel epitel
Kerusakan pada
alveolar menyebar
dan berkembang
menjadi ARDS

Gambar 1. Patofisiologi COVID-19, Sumber: (Mason, 2020) (Parasher, 2020)

Gambar 1. Patofisiologi COVID-19, Sumber: (Mason, 2020)
(Parasher, 2020)
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Komplikasi COVID-19 dapat terjadi diluar paru-paru seperti
pada ginjal, sistem kardiovaskular seperti miokard infark, aritmia
jantung, serangan jantung tiba-tiba, pada sistem gantrointestinal
seperti Cedera ginjal akut.
1) Ginjal
Organ ginjal merupakan organ yang paling sering
terinfeksi oleh SARS-CoV-2, khususnya pasien yang memiliki
penyakit yang serius dimana insiden Acute Kidney Injury (AKI)
bisa mencapai diatas 25%. Pada hasil otopsi ditemukan adanya
virus tropism di dalam ginjal (Puelles, 2020). Mekanisme
rusaknya ginjal belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa
penelitian menunjukkan bahwa komponen selular diperlukan
untuk jalannya masuk virus tersebut masuk ke ginjal seperti
ACE2 dan selular Transmembrane Serine Protease 2(TMPRSS2)
(Pan, Xu, Zhang, Zhou, Wang, & Cui, 2020). Pada saat virus
masuk ke ginjal akan merespon Cytokine Release Syndrome
(CRS) sehingga terjadi peradangan pada ginjal, peningkatan
permeabilitas pembuluh darah, kardiomiopati dan penipisan
volum ginjal kemudian berkembang menjadi sindrom
kadiorenal tipe 1 seperti systhematic endothial injury yang
bermanifestasi menjadi efusi pleura, edema, hipertensi intraabominal, kehilangan cairan pada spasi ketiga, penurunan
cairan intravaskular dan hipotensi (Ronco & Reis, 2020).
Gangguan pada ginjal dapat dilihat melalui pemeriksaan
lebih lanjut seperti adanya peningkatan Blood Urea Nitrogen
(BUN), kreatinin, asam urat dan D-dimer, yang kemudian
dapat berkembang menjadi proteinuria dan hematuria (Patel
& et.al, 2020).
10
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2) Kardiovaskular
Penyakit COVID-19 menyebabkan terjadinya inflamasi
sistemik, disfungsi multiorgan dan penyakit kritis lainnya.
Beberapa pasien yang tidak menunjukkan gejala seperti
batuk, demam bisa saja memiliki gejala gangguan pada
jantung (Nishiga, Wang, Han, Lewis, & Wu, 2020). Pada
kardiovaskular komplikasi yang bisa terjadi myocardial
injury, miocarditis, Acute Myocardial Infarction, gagal jantung,
distritmia, tromboemboli (Long, Brady, Koyfman, & Gottlieb,
2020).
3) Gastrointestinal
Komplikasi yang bisa terjadi pada gastrointestinal antara
lain pada hati dan saluran pencernaan. Gangguan pada hati
terjadi lebih sering pada pasien dengan penyakit kritis, laporan
pertama tentang tes fungsi hati seperti transaminase serum,
bilirubin, LDH, dan prothrombin time (PT) secara signifikan
meningkat pada pasien COVID-19 (Huang, et.al 2020). Pada
saluran pencernaan didapati dari penelitian menunjukkan
adanya mual, muntah dan diare, karena saluran penernaan
juga merupakan rute transmisi dari virus SARS-CoV-2 (Guan,
2020) (Gao, Chen, & Fang, 2020).
4) Imunulogi dan Hematologi
Komplikasi yang bisa terjadi yaitu 1) abnormalitas
sel darah putih seperti leukopenia, limfopenia atau adanya
peningkatan tingkat neutrofil, 2) syok sepsis dan disseminated
Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia
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intravascular coagulation (DIC) yang terjadi akibat adanya
multiorgan failure yang mengakibatkan pembuluh darah kecil
rusak, 3) gangguan hemopoietic seperti haemaphagocytosis
(Chen, Zhou, & Dong, 2020) (Wan, Hu, Hu, & et, 2020)
(Guan, 2020).
5) Gangguan psikologis
Masa pandemik COVID-19 sangat berdampak tidak
hanya secara fisik tetapi secara psikologis juga, bukan hanya
penderita, tetapi secara umum termasuk tenaga kesehatan dan
masyarakat. Masalah psikologis yang berhubungan dengan
COVID-19 antara lain post traumatic stress disorder (PTSD),
bingung, marah terkait adanya karantina, kecemasan, frustasi,
kesepian dan gugup (Brooks & Webster, 2020) (Wu, Fang, &
Guan, 2020).

2.

Lanjut Usia (Lansia)
Lansia atau kepajangannya lanjutan usia dapat
didefinisikan sebagai tahap perkembangan akhir dari manusia
yang dimulai dari usia 60 tahun hingga mencapat usia 125
tahun. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 tahun 2004 menjelaskan bahwa seorang yang sudah
memasuki lanjut usia (lansia) mereka yang berusia 60 tahun
keatas. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DEPKES
RI) menetapkan kriteria lansia berdasarkan dengan kelompok
umur.

12
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Tabel 2. Kategori Lansia
Kategori Lansia

Kategori Usia

Prelansia

45-59 tahun

Lansia

60 tahun atau lebih

Lansia resiko tinggi

Lansia yang mengalami masalah
kesehatan

Lansia potensial

Lansia yang bekerja atau melakukan
kegiatan yang menghasilkan barang
atau jasa

Lansia tidak potensial Lansia yang tidak berdaya dan
bergantung pada orang lain
Sumber: (Ekasari, Riasmini, & Hartini, 2018)

Proses penuaan merupakan suatu hal yang alami dan tidak
dapat dipungkiri atau dicegah maupun dihindari. Menurut
(Pipit, 2018) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi
kesehatan lansia antara lain faktor endogenik dan eksogenik.
Faktor endogenik yang berasal dari dalam individu. Proses
penuaan terjadi pada anatomi manusia dimulai pada sel dan
jaringan sampai pada organ-organ tubuh. Faktor eksogenik
yang berasal dari luar individu seperti lingkungan yang
berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya seseorang yang
akan mempengaruhi gaya hidup atau bisa dikatakan menjadi
faktor resiko penyakit degeneratif. Semakin bertambahnya
usia fungsi tubuh manusia akan mengalami perubahan atau
mengalami proses degeneratif. Perubahan-perubahan yang
dapat terjadi antara lain:

Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia
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1) Perubahan sistem saraf
Mekanisme kompensasi abnormal akibat proses penuaan
mempengaruhi individu khususnya pada neuro terjadi
neurodegerasi yaitu kehilangan fungsi neuron secara progresif
yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit Parkinson dan
alzheimer atau demensia (Esopenko and Levine, 2015) (WyssCoray, 2016).
2) Gastrointestinal
Perubahan yang terjadi seperti perubahan rasa dan bau,
perubahan motilitas usus, dan kelainan mikrobiota usus dapat
menyebabkan anoreksia dan selanjutnya kekurangan kalori
atau nutrisi. Melemahnya otot polos di saluran usus dapat
meningkatkan perkembangan penyakit divertikular dan dapat
berperan dalam penyumbatan usus atau sembelit. Selain itu,
Aktivitas metabolisme menurun, khususnya di hati, dapat
menyebabkan perubahan dalam metabolisme obat (Flint and
Tadi, 2020)it is vital that clinicians understand both the clinical
and epidemiological relevance of this process. Senescence
brings with it a variety of changes across the spectrum of the
body’s systems, which require special care and management.
Estimates are that the number of adults older than 65 will
reach upwards of 88.5 million by 2050, which will surely
place a higher demand for healthcare providers and hospital
systems alike.[1] While technology has allowed for a massive
expansion of the capabilities of modern medical science, many
side effects have appeared over time, of which not all have

14
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developed at the same rate as medical science in general—not
the least of which is our overall prolonged life expectancies.
This implies a particular impetus to develop new screening
methods, cope with protracted management of disease which
might have proved fatal quite quickly before the advent of
certain biomedical technologies, and to promote and develop
health and wellness lifestyle measures at an early age to avoid
the pitfalls of chronic illness and disease later in life.[2]”,”callnumber”:”NBK556106”,”container-title”:”StatPearls”,”eventplace”:”Treasure Island (FL.
3) Kardiovaskular
Proses utama yang terlibat pada penuaan pada
kardiovaskular adalah stres oksidatif yang berlebihan dan
peradangan kronis tingkat rendah yang ditumpangkan
pada kapasitas regenerasi jantung yang terbatas, mekanisme
dasar lain dari penuaan biologis terdiri dari penuaan
seluler, penurunan ketahanan stres, ketidakstabilan genom,
gesekan telomer, pengurangan proteostasis, disfungsi sel
induk, dan modifikasi epigenetik, bersama dengan disbiosis
usus dan mikrobioma oral. Penyakit terkait penuaan pada
kardiovaskular yaitu peningkatan kejadian hipertrofi
ventrikel kiri, penurunan fungsi diastolik, hipertrofi atrium
kiri, penurunan fraksi ejeksi ventrikel kiri, dan peningkatan
prevalensi fibrilasi atrium (Triposkiadis et al., 2019).
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4) Muskuloskeletal
Tingkat penuaan dalam sistem muskuloskeletal
mempengaruhi kualitas dan kelangsungan hidup diakibatkan
berkurangnya masa tulang, kerusakan tulang rawan artikular,
dan degenerasi, diskus intervertebralis yang menyempit yang
dapat berkontribusi pada nyeri dan hilangnya mobilitas
(Roberts et al., 2016).
5) Paru-paru
Penuaan paru secara alami dikaitkan dengan perubahan
molekuler dan fisiologis yang menyebabkan perubahan fungsi
paru-paru, berkurangnya pembentukan kembali paru-paru dan
kapasitas regeneratif, dan peningkatan kerentanan terhadap
penyakit paru-paru akut dan kronis yang mengakibatkan
meninggkatnya resiko penyakit kronis, seperti penyakit paru
obstruktif kronik dan fibrosis paru interstisial (Cho and
Stout-Delgado, 2020).

6) Renal
Perubahan struktur mikroanatomis ginjal pada proses
penuaan termasuk penurunan fungsi gromerulus karena
peningkatan prevalensi nefrosklerosis (arteriosklerosis,
glomerulosklerosis, dan atrofi tubular dengan fibrosis
interstitial) (Denic et al., 2016).
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7) Endkorin
Selama penuaan, pola sekresi hormon yang dihasilkan
oleh hipotalamus-hipofisis berubah, seperti halnya sensitivitas
terhadap umpan balik negatif oleh hormon. Selain itu,
homoeostasis glukosa cenderung menjadi tidak seimbang.
Selain itu, faktor yang memicuh lainnya yaitu massa lemak,
penyakit kronis, peradangan, dan status gizi yang rendah,
yang semuanya dapat memengaruhi sistem endokrin (van
den Beld et al., 2018)the secretory patterns of the hormones
produced by the hypothalamic–pituitary axis change, as
does the sensitivity of the axis to negative feedback by end
hormones. Additionally, glucose homoeostasis tends towards
disequilibrium with increasing age. Along with these endocrine
alterations, a loss of bone and muscle mass and strength
occurs, coupled with an increase in fat mass. In addition,
ageing-induced effects are difficult to disentangle from the
influence of other factors that are common in older people,
such as chronic diseases, inflammation, and low nutritional
status, all of which can also affect endocrine systems.
Traditionally, the decrease in hormone activity during the
ageing process has been considered to be detrimental because
of the related decline in bodily functions. The concept of
hormone replacement therapy was suggested as a therapeutic
intervention to stop or reverse this decline. However, clearly
some of these changes are a beneficial adaptation to ageing,
whereas hormonal intervention often causes important
adverse effects. In this paper, we discuss the effects of age on
the different hypothalamic–pituitary–hormonal organ axes,
Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia
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as well as age-related changes in calcium and bone metabolism
and glucose homoeostasis.”,”container-title”:”The lancet.
Diabetes & endocrinology”,”DOI”:”10.1016/S2213-8587(18.

8) Genitourinary
Proses penuaan genitourinari terjadi perubahan fungsi
otot rangka sfingter eksternal dan kontrol saraf motorik
sakralis sehingga fungsi kandung kemih terganggu berkaitan
dengan menginkatnya faktor Lower Urinary Tract (LUT) yang
berkemang cepat tergantung masing-masing. Kejadian ini
disebabkan oleh akumulasi kondisi inflamasi atau iskemia
jaringan pada kandung kemih yang ditandai dengan nokturia
(Vahabi et al., 2017).

9) Masalah kulit
Kulit diikatakan sebagai organ terbesar yang ada ditubuh
manusia. Pada proses penuaan permasalah kulit yang terjadi
seperti penipisan kulit, kulit menjadi kering, berkeriput
dan mengalami pigmentasi, selain itu fungsi kulit juga akan
berkurang, fungsi kulit antara lain regulasi keseimbangan,
mencegah percutaneous kehilangan cairan, elektrolit dan juga
protein, keseimbangan suhu tubuh, persepsi dan sensori dan
menjaga sistem imun (Farage, Miller, & Maibach, 2015).
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6) Sensorik
Proses penuaan akan mempengaruhi sensori secara
bertahap. Sensori yang paling berdampak yaitu gangguan
penglihatan dan pendengaran, terutama secara bersamaan,
yang berakibat keterbatasan fungsi fisik dan aktivitas
kehidupan sehari-hari, terjadi isolasi sosial, penurunan
kognitif, depresi, kesulitan komunikasi, dan bahkan kematian
(Cavazzana et al., 2018).
7) Sistem imun
Sistem kekebalan memainkan peran yang sangat penting
biasanya berkurang seiring bertambahnya usia, sehingga
terjadi penurunan fungsi perlindungan terhadap tantangan
eksternal (patogen) dan serangan internal (kanker) (Weng
and Pawelec, 2019), gagal untuk mendukung penyembuhan
luka yang tepat, respon baik terhadap vaksinasi, prevalensi
autoimunitas meningkat dan komponen inflamasi menurun.
Selain perubahan intrinsik sel pada sel imun bawaan dan
adaptif, perubahan lingkungan mikro stroma pada organ
limfoid primer dan sekunder memainkan peran penting
dalam disfungsi imun terkait usia (Sadighi Akha, 2018)
(Weyand and Goronzy, 2016). Sistem imun yang rendah pada
lansia menyebabkan sistem pertahanan tubuh melemah,
menyebabkan penurunan respons terhadap infeksi oleh
patogen baru dan penurunan kemampuan untuk diimunisasi,
sehingga lansia cenderung menjadi rentan terinfeksi
Coronavirus (Yang and Li, 2020).
Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia
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3.

Pelayanan Kesehatan
a. Pelayanan kesehatan secara umum
Pelayanan
kesehatan
diberikan
untuk
memaksimalkan kesehatan masyarakat. Menurut
(Calundu, 2018) pelayanan kesehatan dapat dibagi
menjadi dua kelompok besar antara lain Primer (Primary
Health Care) dan sekunder (Secondary Health Care) dan
Tersier (Tertiary Health Care).
a. Primer (Primary Health Care)
Pusat pelayanan kesehatan primer yaitu pada
masyarakat atau dikenal dengan sebutan Puskemas.
Pelayanan kesehatan ini berfokus pada pelayanan
terdepan atau menjadi pertama kali melayani
masyarakat yang mengalami masalah kesehatan atau
terjadi kecelakaan.
b. Sekunder (Secondary Health Care) dan Tersier (Tertiary
Health Care)
Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan
rujukan seperti rumah sakit, dimana rumah sakit
terdiri dari beberapa tipe seperti tipe A, B dan C.

Unsur-unsur pelayanan kesehatan menurut
(Mamik, 2014) adalah usaha mandiri, usaha lembaga atau
organisasi, lingkup program dan sasaran pelayanan.
20
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a. Usaha mandiri
Pelayanan kesehatan yang dillakuan sendiri di
tempat pelayanan.Contoh: Dokter Gigi.
b. Usaha lembaga atau organsasi
Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
suatu lembaga atau organisasi kesehatan di tempat
pelayanan. Contoh: Puskesmas
c. Ada tujuan yang ingin dicapai
Masing-masing pelayanan kesehatan memiliki
tujuan atau hal yang akan dicapai yang berfokus
pada peningkatan derajat kesehatan pada masyarakat
ataupun secara perorangan.
d. Lingkup program
Lingkup dalam program pelayanan kesehatan
dapat mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan,
peningkatan kesehatan, pemulihan kesehatan atau
bisa saja gabungan secara keseluruhan.
e. Sasaran pelayanan
Pelayanan kesehatan memiliki sasaran yang
berbeda-beda sesuai dengan program masingmasing pelayanan kesehatan apakah sasarannya ke
masyarakat, perorangan, kelompok.
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Syarat pokok suatu fasilitas pelayanan kesehatan
menurut (Handayani, 2019) antara lain available and
continouos, acceptabel, accessible, affordable dan quality.
a. Available and Continouos
Sebuah fasilitas pelayanan kesehatan harus
mudah dijumpai oleh masyarakat, sehingga dapat
mudah digunakan masyarakat saat dibutukan.
b. Acceptable
Fasilitas pelayanan kesehatan harus bisa diterima
masyarakat sesuai dengan budaya, adat istiadat,
keyakinan dan kepercayaan dari masyarakat di setiap
daerah.
c. Accessible
Lokasi atayu tempat fasilitas pelayanan kesehatan
harus mudah di jangkau oleh masyarakat dengan
memperhatikan sarana transportasi, baik di kota
maupun di pedesaan.
d. Affordable
Pembiayaan
pelayanan
kesehatan
harus
disesuaikan dengan ekonomi atau kemampuaan
pembiayaan masyarakat.
e. Quality
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas
kesehatan harus sesuai ketentuan kode etik dan
standar mutu pelayanan kesehatan.
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4.

Pelayanan Kesehatan Lansia
Menurut peraturan pemerintah Undang-undang
Nomor 36 tahun 2009 pasal 138 ayat 1 dijelaskan bahwa
untuk menjaga dan mengoptimalkan kesehatan lanisa
agar bisa tetap produktif, perlu dilakukan berbagai upaya
pemerilaharaan kesehatan. Ayat 2 meyebutkan pemerintah
wajib menyediaakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada
lansia untuk menunjang kesehatan sehingga bisa tetap hidup
mandiri, dan produktif baik itu secara sosial dan enkonomis.
Upaya yang dapat dilakukan antara lain Program Puskesmas
santun lansia, Program klinik geriatri terpadu, Penyuluhan
dan penyerbarluasan informasi kesehatan dan gizi bagi lansia,
Pelayanan kesehatan primer ramah lansia dan Kota ramah
lansia global (Ekasari, Riasmini, & Hartini, 2018).
a. Program Puskesmas santun lansia
Puskesmas santun lansia adalah upaya yang dilakukan
oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan
lansia berfokus pada promotif dan preventif, kuratif dan
rehabilitatif secara aktif, baik, sopan dan memberikan
dukungan dan kemudahan pelayanan kesehatan bagi
lansia.
b. Program klinik geriatri terpadu
Program ini merupakan upaya rujukan kesehatan
bagi lansia melalui program klnik terpadu untuk lansia
berupa poliklinik geriatri atau lansia di Rumah sakit.
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c. Penyuluhan dan penyerbarluasan informasi kesehatan
dan gizi bagi lansia
Kegiatan program tersebut berupa a) Kegiatan
promotif penyuluhan kesehatan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS), b) Deteksi dini dan pemantauan
kesehatan lansia, c) pengobatan ringan bagi lansia dan
d) kegiatan rehabilitas berupa upaya rehabilitasi medis,
psikososial dan edukatif.
d.

Pelayanan kesehatan primer ramah lansia
Hal-hal pokok yang berkaitan dengan layanan
kesehatan primer ramah lansia antara lain: a) Puskesmas
ramah usia termasuk lansia, b) aksesibilitas dan
pelayanan kesehatan yang nyaman, c) Penyedia kesehatan
berkomunikasi dengan empati, dan d) manajemen dan
sistem rujukan ke fasilitas kesehatan sekunder dan tersier
(layanan bisa diberikan dengan menggunakan telemedicine
bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau
daerah perbatasan yang tidak dapat dijangkau).

e. Kota ramah lansia global
Program yang direncanakan oleh pemerintah secara
global yaitu dengan membangun suatu kota dengan
sudut ruang atau benda yang ramah bagi lansia termasuk
warnah-warna yang digunakan warna terang sehingga
mudah diidentifikasi lansia.
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Peran perawat terhadap pelayanan kesehatan lansia
menurut Sunaryo et al. (2015) (Nies and McEwen, 2018)
antara lain pencegahan primer, sekunder dan tersier.
1) Pencegahan primer
Perawat melakukan pelayanan kesehatan kepada
lansia dan juga keluarga yang mendampingi untuk
meningkatkan kesehatan lansia melalui pelayanan
langsung di klinik, di rumah, seperti memberikan
informasi atau sumber-sumber kesehatan, sehingga lansia
dan keluarga sadar dan terlibat dalam menentukan
pilihan dari informasi yang dijelaskan,dan mengajarkan
lansia untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri
perilhal kesehatan.
2) Pencegahan sekunder
Perawat melakukan deteksi penyakit pada lansia yang
baru dimulai, namun belum miliki tanda klinis,dengan
melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala seperti
tekanan darah, gigi, mata, kolesterol dan pemeriksaan
klinis secara rutin seperti pada perempuan pap smear,
payudara dan pada laki-laki bisa melakukan pemeriksaan
prostat.
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3) Pencegahan tersier
Perawat melakukan strategi rehabilitas penyakit dari
lansia, tetap berkomunikasi baik dengan masyarakat,
melakukan pelayanan tindak lanjut, memberikan
konsultasi tentang memodifikasi gaya hidup, pelatihan
kerja kembali dan perubahan peran.

5. Pelayanan kesehatan lansia di masyarakat selama era pandemi
COVID-19
Pelayanan kesehatan lansia di masyarakat umum selama
masa pandemi yaitu pengkajian proaktif dilakukan oleh
dokter dan perawat untuk mengevaluasi perkembangan gejala
khas COVID-19 atau tidak khas seperti perubahan tiba-tiba
status kognitif, pengkajian dapat melalui telehealth, serangan
gangguan tingkah laku atau kemunduran status fungsional,
selanjutnya penyedia kesehatan melakukan penatalaksanaan
penyakit kronik, jika terindikasi suspek COVID-19 harus
mengunjungi lansia di rumahnya, mulai penatalaksanaan
farmakologi dan mengevaluasi kebuthan oksigen, evaluasi
tanda kelemahan, multimorbiditas, sindrom geriatrik dan
efek samping dari pengobatan, edukasi anggota keluarga
untuk mengatur isolasi dan melindungi pasien, mengkaji
apakah perlu dirujuk ke rumah (Biancetti, et.al., 2020).
Menurut KEMENKES (2020) tentang pelayanan
kesehatan lansia di masyarakat secara umum antara lain:
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1) Pelayanan kesehatan wajib tetap diberikan dengan
melakukan pengontrolan jarak jauh melalui telehealth
seperti menggunakan Whatsapp dan SMS atau aplikasi
baik kepada lansia itu sendiri atau keluarga pendamping.
Namun, menurut Manik (2014) penggunaak telehealth
di Indonesia masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang
tinggal di area pedalaman karena keterbatasan jaringan.
2) Mengoptimalisasikan kader disetiap desa untuk boleh
memantau kesehatan lansia, memberikan informasi
terkait COVID-19 dan makanan yang bergizi dibawah
binaan tenaga kesehatan puskesmas, selanjutnya apabila
ada laporan masalah kesehatan atau keluahan terkait
COVID-19 selanjtnya kader menginformasikan kepada
tenaga kesehatan puskesmas untuk ditindaklanjuti, bila
perlu dilakukan kunjungan rumah.
3) Homecare dilaksanakan bagi lansia yang tinggal sendirian
dan memiliki tingkat ketergantungan sedang, berat dan
total dengan mematuhi standar protokol kesehatan yang
ada.
4) Bekerja sama dengan organsiasi masyarakat untuk
menyediakan alat pelindung diri, tensimeter digital,
termometer digital bagi lansia terutama yang memiliki
penyakit kronis.
5) Memberikan edukasi pencegahah penyakit. Informasi
pencegahan infeksi COVID-19 disampaikan kepada lansia
maupun pendamping menurut KEMENKES (2020),
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WHO (2020) antara lain:
a)

Selalu menggunakan masker sebagai penutup
hidung, masker sesuai standar.

b)

Tetap berada di rumah dan setiap aktivitas, pekerjaan
duianjurkan untuk dilakukan dirumah.

c)

Menjaga jarak dengan orang lain kira-kira 1 meter
atau lebih. Hindari bersentuhan, bersalaman
tangan, bercium pipi serta menjauhi orang sakit
atau terinfeksi.

d)

Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun.
Menjaga kebersihan tangan dengan cara sering cuci
tangan (menggunakan hand sanitizer dan sabun).
Mencuci tangan maka kandungan surfaktan
pada sabun ataus sanitizer dapat menghancurkan
membran lipid virus, menjebak partikel virus
di dalam apaibla menggunakan hand sanitizer,
selanjutnya apabila menggunakan sabun partikel
virus akan diadsorpsi oleh monomer sabun pada
permukaan virus, mengisi dan menstabilkannya
virus, selanjutnya kemudian dibuang oleh air
(Chaudhary, et.al, 2020)
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e)

Lansia dan pendamping seperti keluarga harus selalu
menggunakan masker dimana saja.

f)

Menutup hidung dan mulut dengan lengan atas
bagian dalam lengan atau menggunakan tissu saat
batuk ataupun bersin.
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g)

Istirahat dan tidur yang cukup saat malam hari,
minimal 6 sampai 8 jam sehari atau lebih.

h)

Menjaga lingkungan rumah tetap memiliki sirkulasi
udara yang baik dan terpapar sinar matahari.

i)

Menjauhi segala bentuk keramaian, perkumpulan
dan kegiatan sosial lainnya..

j)

Menjaga kesehatan jiwa dan psikososial lansia.
Hindari berita atau informasi yang membuat rasa
cemas berlebihan, di rekomendasikan mengakses
berita atau informasi yang positif untuk memberi
pengaruh dan keyakinan yang baik sehingga
membangkitkan optimisme pada lansia.

k)

Lansia dengan kormobiditas seperti hipertensi,
diabetes atau penyakit menahun lainnya dianjurkan
melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri
di rumah menggunakan alat kesehatan sederhana,
seperti alat tensimeter digital untuk mengukur
tekanan darah, termometer untuk memantau suhu
badan, dan bisa juga menggunakan alat cek darah
sederhana untuk memantau gula darah. Selain itu
obat-obatan rutin yang diminum setiap hari pastikan
ada cukup persediaan dalam jangka waktu lama.

l)

Lansia dianjurkan untuk tidak pergi berobat
ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau ke
Rumah sakit kecuali mengalami tanda-tanda
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kegawatdaruratan seperti adanya penurunan
kesadaran seperti bicara ngau atau tidak nyambung,
sering mengantuk, kemudian tiba-tiba buang air
kecil, selain itu ada nyeri di bagian dada yang
memberat, diare, muntah-muntah, tidak mau
makan, malaise, suhu badan diatas 38 derajat selsius,
mengalami jatuh sehingga menimbulkan nyeri hebat
atau dicurigai patah tulang, pingsan, perdarahan
susah dihentikan, sesak nafas dan adanya ganggua
saraf seperti anggota badan menjadi lemah atau sulit
digerakkan, sakit kepala yang hebat, bicara pelo dan
kejang.
m) Melakukan aktivitas fisik dirumah. Melakukan
aktivitas fisik yang cukup di rumah seperti berolahraga
ringan di dalam rumah menggunakan video tutorial,
mengurus tanaman disekitar rumah sambil berjemur
di pagi hari, membuat kreativitas tangan untuk
melatih motorik, membaca buku dan mengisi teka
teki silang untuk mencegak penurunan kognitif,
beribadah dan memasak makanan yang disukai atau
melakukan aktivitas yang menyenangkan.
n)
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Makan makan dengan gizi seimbang cukup
karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.
Selain itu, minum air yang cukup dan bila
diperlukan minum vitamin. Kemudian berhenti
atau menghindari rokok.
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C. Tinjauan Teori Keperawatan Betty Neuman
1. Betty Neuman
Neuman lahir di Ohio pada tahun 1924, dia memiliki
dua orang saudara laki-laki. Neuman lulus D3 keperawatan
dari People’s Hospital di Akron pada tahun 1947, kemudian
melanjutkan sekolah sarjana ilmu keperawatan kesehatan
masyarakat tahun 1957, dan master ilmu keperawatan
kesehatan masyarakat di University of California, Los Angeles
tahun 1966 dan menyelesaikan pendidikan S3 psikologis
klinik di Pasific Western Unversity tahun 1985 dengan
mendapatkan penghargaan honorary doctorate dari Grand
Valley State in Michigan. Neuman bekerja di Rumah sakit
dan juga kesehatan komunitas sebagai staf dan administratif,
selain itu Neuman juga bekerja di Fakultas keperawatan
sebagai pimpinan di Universitas lulusannya (Sitzman, 2011).
1. Konsep Teori Neuman
Model sistem yang dikembangkan oleh Neuman
pada awalnya merupakan suatu tool yang digunakan
untuk membantu mahasiwa mengembangkan pengertian
mereka terhadap pengaruh variabel pasien yang melampaui
konteks model medis, selanjutnya Neuman menlanjutkan
pengembangannya dengan mempublikasikan buku pada
tahun 1982. Neuman terus mengembangkan dengan
memperhalus sistem model yang dikembangkannya, sambil
menulis Neuman mempublikasikan, mempresentasikan dan
berkonsultasi sehubungan dengan aplikasi dan penggunaan
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model yang sementara dikembangkannya. Saat ini Neuman
mengundurkan diri dari pekerjaannya dan tinggal di Ohio
(Masters, 2014).
Neuman mengembangkan teori sistem model ini pada
tahun 1970. Sistem model ini menyediakan suatu hal yang
komprehensif, fleksibel, holistik, dan perspektif berbasis
sistem untuk keperawatan. Menurut model sistem terbuka
terhadap lingkungan tetapi tetap mempertahankan stabilitas
dan integritas dengan perlindungan dan perlawanan. Model
konseptual keperawatan ini memusatkan perhatian pada
respons sistem klien terhadap stresor lingkungan yang aktual
atau potensial, dengan penggunaan intervensi pencegahan
primer, sekunder, dan tersier untuk ingatan, pencapaian,
dan pemeliharaan sistem kesehatan klien yang optimal
(Raingruber, 2016). Paradigma teori keperawatan Neuman
yaitu manusia, lingkungan, keperawatan, kesehatan.
a. Manusia
Manusia merupakan suatu sistem terbuka,
memiliki konsistusi pribadi yang berbeda-beda yang
membuatnya unik, yang selalu mencari keseimbangan
yang harmoni, dan merupakan satu kesatuan dari faktorfaktor sistem seperti fisiologis, psikologis, sosial budaya,
perkembangan dan spiritual. Manusia adalah struktur
dasar yang merupakan inti sentral dengan lapisanlapisan dimana lapisan pelindung pertama dari inti
sentral yang membuat garis resisten, lapisan pelindung
kedua dibentuk oleh garis pertahanan fleksibel dan garis
pertahanan normal (Aini, 2018).
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b. Lingkungan
Menurut Neuman dan Fawsett (2011) lingkungan
adalah semua kekuatan dan memiliki peranan utama ,
baik internal maupun eksternal dan lingkungan yang
dibuat dapat mempengaruhi hidup dan perkembangan
klien atau sistem klien, yang menghasilkan interaksi. 1)
Lingkungan Internal terdiri dari semua kekuatan atau
interaktif yang mempengaruhi internal atau terkandung
dalam batas-batas klien yang berhubungan dengan faktor
intrapersonal atau stresor, 2) Lingkungan Eksternal
terdiri dari semua gaya atau interaktif pengaruh eksternal
atau yang ada di luar sistem klien yang berhubungan
dengan faktor intrapersonal dan ekstrapersonal atau
stresor, dan 3) Lingkungan yang dibuat dikembangkan
secara tidak sadar oleh klien, yaitu suatu ekspresi simbolis
dari keseluruhan sistem.
c. Keperawatan
Keperawatan merupakan profesi yang unik
yang berfokus pada individu sebagai suatu kesatuan,
mencakup tentang respons manusia terhadap stressor
yang merupakan konsep yang utama untuk mencakup
stabilitas pasien. Parameter dari keperawatan adalah
individu, keluarga dan kelompok dalam mempertajankan
tingkat maksimal dari sehat dengan intervensi untuk
menghilangkan stres dan menciptakan kondisi yang
optimal bagi pasien. Intervensi keperawatan untuk
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menunjukkan stressor melalui pencegahan primer,
sekunder dan tersier (Sitzman, 2011).

d. Kesehatan
Kesehatan adalah keadaan yang adekuat dalam
suatu stabilitas yang merupakan keadaan yang baik. Sehat
adalah kondisi terbebasnya dari gangguan pemenuhan
kebutuhan dan sehat merupakan keseimbangan yang
dinamis sebagai dampak dari keberhaslan menghindari
atau mengatasi stresor, sehingga tingkat kesejahteraan
dapat dicapai (Aini, 2018).
Manusia dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang
selalu berinteraksi dengan lingkungan yang dapat menjadi
stressor bagi manusia tersebut. Konsep utama Sistem Model
Neuman adalah struktur dasar, lima variabel sistem klien,
stressor, garis pertahanan dan perlawanan , intervensi dan
rekonstruksi (Aini, 2018).
a. Struktur dasar
Struktur dasar berisi seluruh variabel untuk
mempertahankan hidup dasar manusia sesuai
karakteristik manusia yang unik. Variabel tersebut adalah
sistem, genetik dan kekuatan dan kelemahan organ,
range normal suhu badan, pola respon, dan struktur ego
(Alligood & Marriner-Tomey, 2014).
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b. Lima variabel sistem klien
Sistem klien adalah suatu sistem terbuka yang
berinteraksi dengan faktor lingkungan di dalam dan luar
yang terdiri dari empat dimesi yaitu individu (individu
perorangan), keluarga (tipe kelompok), masyarakat (tipe
kelompok) dan isu sosial (kebijakan atau perhatian
utama masyarakat) (Fawcett, 2016). Ada lima variabel
yang membentuk sistem klien menurut Neuman dalam
(Alligood & Marriner-Tomey, 2014 yaitu fisik, psikologis,
sosial budaya, spiritual dan perkembangan. Fisik
merupakan variabel yang berhubungan dengan struktur
dan fungsi tubuh. Psikologis merupakan variabel yang
berhubungan dengan proses mental saat berinteraksi
dengan lingkungan. Sosial budaya adalah variabel yang
berhubungan dengan pengaruh dan dampak dari kondisi
sosial dan budaya. Spiritual merupakan kepercayaan dan
pengaruhnya, sedangkan perkembangan adalah proses
yang berhubungan dengan usia dan aktivitas.
c. Stressor
Stressor merupakan suatu pengaruh dari
lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas sistem klien.
Masing-masing klien berbeda dalam mengganggap stressor
sebagai sudut pandang negatif, tentunya berdasarkan
dengan faktor lima variabel. Penting untuk mengetahui
dampak dari stresor tersebut terutama terhadap sistem.
Ketika stresor menembus garis pertahanan normal perlu
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dilakukan intervensi mengatasi masalah tersebut (Aini,
2018). Sumber utama stres menurut Neuman & Fawsett
(2011) antara lain stressor intrapersonal, interpesonal
dan ekstrapersonal. Stressor Intrapersonal terjadi dalam
diri individu, keluarga yang berhubungan dengan
lingkungan internal, contohnya respon autoimun,
motivasi dan emosi. Stressor interpersonal muncul
diantara individu yang dapat berpengaruh pada sistem,
contohnya ekspektasi peran. Stressor ekstrapersonal
terjadi diluar individu, contohnya isu kesehatan dunia,
polusi, kemiskinan, deprivasi, sistem pendidikan atau
perubahan budaya.
d. Garis pertahanan dan perlawananan
Menurut Neuman & Fawsett (2011) garis
pertahanan dan perlawanan ini merupakan pertahanan
untuk mempertahankan stabilitas sistem dari pengaruh
lingkungan antara lain:
1) Garis pertahanan fleksibel
Garis pertahanan fleksibel ini berperan dalam
memberikan respon awal atau perlindungan pada
sistem dari stresor, yang bekerja sebagai penyerap
energi untuk mencegah stres dan penetrasi garis
pertahanan. Bila jarak garis diantara garis pertahanan
meningkat maka perlindungan juga akan meningkat.
Untuk mempertahankan keadaan stabil dari sistem
klien , perlu adanya perlindungan garis pertahanan
normal sebagai penyaring.
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2) Garis pertahanan normal
Garis pertahanan normal adalah lingkaran tebal
yang berada diluar model yang memperlihatkan
stabilitas sistem, dan merupakan standar untuk
menafsir kesejahteraan dan kesehatan klien. Termasuk
sistem lima variabel dan perilaku contohnya koping,
pola hidup dan tingkat perkembangan (Aini, 2018).
3) Garis perlawanan
Garis perlawanan ini seperti rangkaian gais putusputus yang mengelilingi struktur dasar, yang akan
teraktivasi apabila ada invasi dari stresor lingkungan
melalui garis pertahanan normal.

e. Intervensi
Melalui teori sistem model Neuman perawat dapat
memberikan intervensi mencakup pencagahan primer,
pencegahan sekunder dan pencegahan tersier (Swarjana,
2016). Tujuan dari intervensi ini untuk memfasilitasi
tingkat stabilitas yang paling optimal pada masing-masing
sistem klien, dimana terdapat beberapa sistem klien
akan mengalami tingkat kesehatan yang tinggi seiring
bertambahnya usia, sedangkan ada juga yang mengalami
tingkat kesehatan yang rendah, mungkin karena adanya
penyakit akut atau kronik atau terkait dengan kualitas
hidup lansia (Fawcett & Foust, 2017).
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f.

Rekonstruksi
Rekonstruksi merupakan pemulihan yaitu
adapatasi terhadap lingkungan baik eksternal maupun
internal, sebagai peningkatan energi yang berkaitan erat
dengan reaksi terhadap stresor (Aini, 2018).

2. Proses Keperawatan menggunakan Sistem Neuman
Berikut proses keperawatan dengan menggunakan
Sistem Neuman (Neuman & Fawsett, 2011)
1) Diagnosa Keperawatan
a. Identifikasi dan evaluasi potensi atau aktual stresor
yang mengancam stabilitas sistem klien / klien.
b. Pengkajian kondisi dan kekuatan struktur dasar
faktor dan sumber energi.
c. Pengkajian karakteristik garis pertahanan fleksibel
dan normal, garis pertahanan, dan resistensi,
derajat reaksi potensial, reaksi, dan / atau potensi
rekonstitusi setelah reaksi.
d. Identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi potensi dan /
atau aktual interaksi intrapersonal, interpersonal,
dan ekstrapersonal antara klien dan lingkungan,
dengan mempertimbangkan kelima variabel.
e. Evaluasi pengaruh masa lalu, sekarang, dan
kemungkinan proses kehidupan masa depan dan
pola koping pada stabilitas sistem klien.
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f.

Identifikasi dan perhitungan aktual dan potensial
sumber daya internal dan eksternal untuk keadaan
kesehatan yang optimal.

g. Identifikasi dan resolusi perseptual perbedaan antara
caregiver dan klien / klien sistem.
Dalam semua bidang pertimbangan di atas,
caregiver secara bersamaan mempertimbangkan lima
variabel (interaksi dinamis dalam sistem klien / klien)
yaitu fisiologis, psikologis, sosiokultural, perkembangan,
dan spiritual.
2) Tujuan Keperawatan
a. Bernegosiasi dengan klien untuk ketentuan yang
diinginkan untuk diubah atau hasil tujuan yang
untuk mengoreksi varians kesehatan, berdasarkan
klasifikasi kebutuhan dan sumber daya yang
diidentifikasi dalam diagnosis keperawatan.
b. Strategi pencegahan sebagai intervensi yang
tepat dinegosiasikan dengan klien untuk diingat,
pencapaian, dan / atau pemeliharaan sistem
stabilitas klien sebagai hasil tujuan yang diinginkan.
Secara teoritis perspektif yang digunakan untuk
pengkajan dan data sintesis klien serupa dengan
yang digunakan untuk intervensi.
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c. Sintesiskan teori dengan data klien untuk
mengidentifikasi kondisi mulai dari pernyataan
diagnostik komprehensif yang dapat dibuat. Prioritas
tujuan yang ditunjukkan oleh klien atau sistem
tingkat kesehatan klien , kebutuhan stabilitas sistem,
dan total sumber yang tersedia untuk mencapai
tujuan.
d. Tujuan hipotesis dan intervensi untuk mendapatkan
stabilitas klien atau tingkat kesehatan, untuk
mempertahankan garis pertahanan normal dan
memelihara garis pertahanan fleksibel untuk
melindungi struktur dasar.

3) Evaluasi keperawatan
Intervensi keperawatan dapat dicapai melalui satu
atau lebih dari tiga pencegahan yaitu primer, sekunder
dan tersier. Pencegahan primer adalah tindakan untuk
memelihara stabilitas sistem. Pencegahan sekunder
adalah tindakan untuk mencapai sistem. Pencegahan
tersier adalah tindakan untuk mempertahankan stabilitas
sistem yang biasanya diikuti intervensi pencegahan
primer.
Evaluasi hasil tujuan mengikuti intervensi dan
mengkonfirmasi intervensi-intervensi atau pelayanan
sebagai dasar dari reformulasi daari tujuan berikutnya
berdasarkan pada prinsip umpan balik sistem. Tujuan
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jangka menengah dan jangka panjang selanjutnya
tindakan keperawatan disusun dalam kaitannya
dengan hasil tujuan jangka pendek. Hasil tujuan klien
memvalidasi proses keeprawatan.
Tabel 3. Pengkajian dan Intervensi Keperawatan Menurut Toeri
Sistem Neuman
Aspek
Pencegahan
Primer
Stresor
Dapat berubah
atau potensial

Reaksi

Pengkajian

Hipotesis atau
kemungkinan,
berdasarkan pada
ketersediaan
pengetahuan
1. Berdasarkan
pengkajian
klien,
pengalaman
dan teori
2. Resiko atau
kemungkinan
berbahaya
berdasarkan
pada persepsi
klien dan
caregiver.

Pencegahan
Sekunder
Jelas, aktual atau
diketahui

Pencegahan
Tersier
Jelas atau
residual,
kemungkinan
berubah
Identifikasi gejala Hipotesis atau
atau faktor stres
gejala residual
yang diketahui
diketahui
sesuai faktor
stres
1. Ditunjukkan
Ditunjukkan
secara alami dan dengan derajat
derajat reaksi
stabilitas
2. Rasional tujuan: karena
berkolaborasi
pengobatan
untuk
and
pengaturan
rekonstitusi
tujuan bersama potensial
klien.
kedepan
untuk faktor
kemungkinan
kemunduran
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Aspek

Intervensi
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Pencegahan
Primer
3. Arti
pengalaman
klien
4. Faktor gaya
hidup
5. Pola koping
(yang lalu,
sekarang,
kemungkinan)
6. Identifikasi
perubahan
individu
Intervensi
pencegahan
1. Kuatkan garis
pertahan
fleksibel klien
2. Edukasi
klien dan
desesintasi
stesor
3. Penolakan
stresor
4. Penguatan
faktor
perlawanan
individu

Pencegahan
Sekunder

Pencegahan
Tersier

Intervensi
pengobatan
1. Perbedaan
kesehatan:
gejala jelas,
diagnosa
keperawatan
2. Prioritas
kebutuhan
dan hubungan
dengan tujuan
3. Kekuatan klien
dan kelemahan
yang
berhubungan
dengan 5
variabel sistem

Intervensi
Rekonstitusi
1. Mengikuti
pengobatan
2. Motivasi
3. Edukasi
dan
reeduaksi
4. Modifikasi
perilaku
5. Orientasi
realitas
6. Pengaturan
tujuan yang
progresif
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Aspek

Pencegahan
Primer

Pencegahan
Sekunder
4. Mengubah
prioritas
kebutuhan
sesuai dengan
respon klien
terhadap
pengobatan
(pencegahan
primer dan
tersier dapat
terjadi secara
silmutan)
5. Intervensi
pada proses
maladaptif
6. Penggunaan
sumber daya
eksternal dan
internal yang
optimal seperti
penyimpanan
energi,
mengurangi
suara bising
dan bantuan
finansial
Sumber: (Neuman & Fawsett, 2011)

Pencegahan
Tersier
7. Penggunaan
sumberdaya
internal dan
eksternal yang
ada secara
optimal
8. Mempertahankan tingkat
fungsi optimal
klien
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D. Penerapan Teori Keperawatan Neuman Dalam Pelayanan
Keperawatan Lansia
Pelayanan keperawatan sangat dibutuhkan oleh lansia
ditengah pandemi COVID-19. Menurut KEMENKES (2020)
strategi pelayanan kesehatan lansia dapat dilakukan dengan cara
melakukan penyuluhan kesehatan, pemantauan secara berkala
yang dapat dilakukan via telepon atau secara online dan melakukan
kunjungan rumah apabila diperlukan. Peran tenaga kesehatan
dalam hal ini harus mensosialisasikan tentang menjaga lansia
dari penularan COVID-19 kepada lansia, pengasuh/keluarganya,
memastikan kecukupan obat bagi lansia untuk diminum secara
teratur, memberikan bimbingam kepada keluarga pendamping
lansia untuk melakukan isolasi mandiri jika ada anggota keluarga
termasuk lansia yang mengalami gejala demam atau batuk dan
tenaga kesehatan perlu memberikan prioritas pelayanan kesehatan
pada lansia.
Neuman menjelaskan bahwa bahwasannya sistem itu
dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi
stabilitas sistem tersebut. Dampak dari COVID-19 terhadap
pelayanan kesehatan sangat mempengaruhi stabilitas lansia,
karena pada dasarnya lansia sangat membutuhkan adanya
pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisa masalah yang ada dapat
dilihat permasalahannya berdasarkan stresor yang ada.
Peran perawat dalam hal mengatasi dampak COVID-19
yaitu membantu klien individu, keluarga, kelompok atau
komunitas untuk bisa mengatasi stresor yang dapat merusak
sistem pertahanan diri klien yang menyebabkan penyakit. Tujuan
utama perawat berdasarkan teori Neuman yaitu menstabilkan
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klien atau situasi dengan berfokus pada kesejahteraan pasien
dan pencegahan penyakit (Potter & Perry, 2020). Upaya promosi
kesehatan dan pencegahan primer sekunder dan tersier sesuai
teori sistem Neuman dapat digunakan dengan strategi pencegahan
dari KEMENKES (2020).
1. Stresor Intrapersonal
Menurut (Fawcett & Foust, 2017) stresor interpersonal
berkaitan dengan fisiologis dan perkembangan: Perubahan
yang terjadi pada individu sesuai dengan usia seperti penurunan
penglihatan, pendengaran, kekuatan, keseimbangan,
koordinasi motorik, densitas tulang, integritas kulit, pola tidur,
nafsu makan, dan memori. Psikologi dan perkembangan:
Perubahan mood dan kognitif. Spiritual dan perkembangan:
Potensi terjadi perubahan terhadap spiritual. Kelompok lansia
dikatakan paling beresiko tinggi terinfeksi COVID-19 karena
secara fisiologi lansia mengalami kemunduran klinis yang
progresif dan cepat. Sistem imun yang lemah dan gangguan
komorbid memungkinkan memperoleh badai sitokin yang
diinduksi virus yang mengakibatkan kegagalan pernapasan
yang mengancam jiwa (Perrotta et al., 2020).
2. Stressor Interpersonal
Stressor ini berikaitan dengan adanya perubahan
interaksi dengan anggota keluarga, teman, serta adanya
perubahan peran contohnya menjadi kakek atau nenek,
dan perubahan tanggungjawab. Pelayanan kesehatan di era
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pandemi COVID-19 ikut terdampak sehingga pelayanan
kesehatan lansia mengalami hambatan (KEMENKES, 2020)
Selain itu, terkait adaya pembatasan jarak, lansia tidak
dapat berkomunikasi atau berinteraksi seperti biasa dengan
keluarga, tetangga dan masyarakat, sehingga lansia sering
mengalami masalah psikologis seperti stres kronik, panik,
cemas dengan kesehatannya, depresi karena disebabkan
kesepian dan dukungan sosial yang kurang dari keluarga dan
masyarakat (Banerjee, 2020;Santini, Jose, & Cornwell, 2020;
Sya’diyah, Nursalam, Mahmudah, & Wicaksono, 2020).
3. Stressor Ekstrapersonal
Stresor ini berkaitan dengan sosial budaya. Adanya
pembatasan sosial yang sangat berdampak bagi lansia secara
fisik dan psikologis, selain itu budaya memainkan peran
penting dalam mengendalikan perilaku infeksi karena
berpotensi ancaman COVID-19 ketika masyarakat pergi ke
luar rumah. Masyarakat perlu memperhatikan setiap budaya
perkumpulan tidak diijinkan selama pandemi COVID-19
untuk menghindari terjadinya penyebaran infeksi (Huynh,
2020).
Teori Neuman menjelaskan tentang garis pertahanan dan
perlawanan bertujuan untuk mempertahankan stabilitas sistem
dari pengaruh lingkungan yang terdiri dari garis pertahanan
fleksibel, garis pertahanan normal dan garis pertahanan
perlawanan dengan melakukan perlindungan stabilitas sistem

46

Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia

melalui intervensi pencegahan primer, sekunder dan tersier
(Neuman & Fawsett, 2011).
a. Garis pertahanan fleksibel
Garis pertahanan ini merupakan bagian perlindungan
awal bagi sistem dari stresor, stresor disini terkait dampak
COVID-19. Intervensi yang dapat diberikan untuk
mempertahankan garis pertahanan fleksibel yaitu dengan
pencegahan primer merujuk kepada KEMENKES (2020);
WHO (2020).
1) Mengurangi kemungkinan terpapar stresor.
Pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terinfeksi
COVID-19 yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan
yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti rajin membasuh
tangan, selalu memakai penutup hidung dan mulut serta
menjaga kontak dengan orang lain dengan membatasi
jarak.
2) Memperkuat garis pertahan fleksibel
Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan makan
makanan yang bergizi dan seimbang, rajin berolahraga
setiap hari 1 jam sehari, tidur yang cukup 6-8 jam setiap
hari, mempertahankan sirkulasi rumah yang adekuat
dan selalu terpapar dengan sinar matahari, menghindari
merokok, dan menghindari stres.
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b. Garis pertahanan normal
Garis pertahanan normal merupakan lingkaran tebal
yang dapat menafsirkan kesejahteraan dan kesehatan klien.
Intervensi yang diberikan yaitu pencegahan sekunder untuk
memperkuat lines of resistance.
1) Penemuan kasus awal
Menurut Center for Desease Control and Prevention
(CDC) (2020) apabila lansia di masyarakat secara
umum menunjukkan gejala terkait infeksi COVID-19
seperti demam, batuk, mialgia, keletihan, sakit kepala,
nafas pendek, kehilangan penciuman atau rasa, radang
tenggorokan wajib melaporkan ke tenaga kesehatan atau
mencari fasilitas kesehatan dengan mengikuti standar
operasional yang berlaku seperti wajib menggunakan
masker medis apabila tidak ada menggunakan masker
pakaian atau fabrik selama diperjalanan sampai tiba
di fasiltas kesehatan, memberitahukan kepada petugas
kesehatan di triase registrasi tentang gejala yang ada, cuci
tangan mengugnakan sabun dan air atau handrub saat
sampai di fasilitas kesehatan, membawah kertas atau tisu
fabrik untuk melindungi mulut dan hidung ketika batuk
atau bersin, dengan membuang tisu pada tempat sampah,
dan menjaga jarak 2 meter dengan orang lain.
Selanjutnya yang dilakukan tenaga kesehatan
berkomunikasi dengan pasien sebelum pasien tiba,
memberikan informasi kepada masyarakat umum melalui
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media masa, dan melaporkan ke otoritas nasional,
selanjutnya melakukan penatalaksanaan sesuai argoritma
penerimaan pasien COVID-19 dengan mengatasi semua
masalah sesuai prioritas.
2) Pengobatan gejala
Sampai pada saat ini belum ada pengobatan yang
spesifik untuk mengatasi penyakit COVID-19, namun
pengobatan yang dilakukan hanya mengontrol penyakit
seperti pengobatan Allohatic, Unani dan Homepathic serta
penambah imun (Ali & Alharbi, 2020). Selanjutnya, di
Indonesia sendiri penatalaksanaanya yaitu pengobatan,
antibiotik empiris yaitu Marolide (azitromicin 1x500 mg
selama 5-7 hari) atay Fluoroquinolone (Levofloxacin 1x750
mg selama 7 hari), anti virus, sumplemen vitamin C dosis
tinggi selama 14 hari, Chroquine phosphate dengan gejala
yang berat, terapi sesuai dengan gejala lain, penggunaan
hepatoprotektor bila SGOT dan SGPT meningkat dan
pengobatan lainnya untuk penyakit penyerta (Gugus tugas
percepatan penanganan COVID-19, 2020).

c. Garis pertahanan resisten
Garis perlawanan ini seperti rangkaian garis putus-putus
yang mengelilingi struktur dasar, yang akan teraktivasi apabila
ada invasi dari stresor lingkungan melalui garis pertahanan
normal. Intervensi tersier diterapkan untuk proses adaptasi
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kembali ke arah stabilisitas sistem klien secara optimal dengan
memperkuat resistansi terhadap stresor.
1) Readaptasi
Pada tahap ini perlu adanya proses rehabilitasi bagi
pasien post COVID-19 sesuai kebutuhan pasien pada
dasarnya proses rehabilitasi mencakup rehabilitasi fisik
dan psikologis. Perawat dalam memberikan edukasi
terkait pentingnya rehabilitasi respiratori secara manual
ataupun lewat video, gaya hidup, mendukung pasien
untuk mengikuti aktivitas sosial dan keluarga untuk
bisa. Rehabilitasi respiratori adalah olahraga aerobik
seperti berjalan, jogging, berengan dan lainnya 3-5
x/minggu selama 20-30 menit selama 6 minggu,
latihan keseimbangan untuk pasien dengan gangguan
keseimbangan, latihan pernafasan apabila mengalami
nafas pendek, mengi, sulit mengeluarkan sputum, dengan
teknik dimulai dari bernafas, kemudian mengeluarkan
sputum dan selanjutnya perawat mengkaji aktivitas seharihari pasien (Demeco, et.al, 2020).
2) Reedukasi
Reedukasi dilakukan untuk mencegah kemunculan
masalah kembali dimasa mendatang. Perawat memberikan
edukasi kembali terkait pencegahan COVID-19 seperti
pada intervensi pencegahan primer.
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3) Mempertahankan stabilitas.
Perawat dapat menginformasikan pentingnya makanan
dengan gizi seimbang, suplemen untuk meningkatkan
sistem imun, rajin berolahraga dan menghindari stress
(KEMENKES, 2020).

E. Kesimpulan
Tingginya angka morbiditas dan mortalitas COVID-19 pada
lansia menjadikan kelompok rentan tersebut menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang tidak bisa dielakkan atau diabaikan.
Masalah pembatasan jarak akibat COVID-19 sangat berdampak
terhadap kesehatan lansia secara fisik maupun secara psikologis.
Perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok lansia tersebut.
Pemerintah dan tenaga kesehatan termasuk perawat dalam hal ini
harus bisa menjangkau kelompok rentan tersebut.
Teori Neuman sangat memungkinkan digunakan dalam
praktek keperawatan komunitas. Teori Neuman membantu
klien individu, keluarga, kelompok atau komunitas untuk
bisa mengatasi stresor yang dapat merusak sistem pertahanan
diri klien yang menyebabkan penyakit. Tujuan utama teori
Neuman yaitu menstabilkan klien atau situasi dengan berfokus
pada kesejahteraan pasien dan pencegahan penyakit melalui
promosi kesehatan dan upaya pencegahan penyakit. Promosi dan
pencegahan tersebut dapat disosialisasikan kepada lansia dan
pendamping/keluarga yaitu melalui Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang pencegahan penular COVID-19
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Teori keperawatan model sistem dari Neuman adalah model
keperawatan yang memberikan konsep perawatan secara holistik
yang membantu perawat mencapai tujuan perawatan yang
berkualitas tinggi. Konsep intervensi keperawatan berdasarkan
teori sistem Neuman adalah tindakan yang bertujuan untuk
membantu klien mempertahankan, mencapai, atau memelihara
stabilitas sistem. Intervensi itu dapat diberikan sebelum atau
sesudah garis pertahanan, pelindung dan resistensi ditembus.
Neuman mendukung memulai intervensi saat dicurigai adanya
stresor atau teridentifikasi. Intervensi yang diberikan didasarkan
pada kemungkinan atau derajat aktual dari reaksi, sumber daya,
tujuan, dan yang diantisipasi hasil. Neuman mengidentifikasi tiga
tingkatan intervensi: primer, sekunder, dan tersier.
Teori Neuman dapat digunakan perawat dalam mengatasi
masalah kesehatan lansia sebagai dampak dari COVID-19.
Permasalahan kesehatan lansia yang didominasi masalah
psikologis sangat cocok menggunakan teori Neuman, dimana
Neuman menekankan penekanan stresor dengan memperkuat
garis pertahanan diri melalui intervensi pencegahan primer,
sekunder dan tersier.
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BAB II
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN LANJUT USIA DI PUSKESMAS:
TINJAUAN TEORI IMOGENE M KING
Tujuan:
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis terhadap dampak
COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dengan
tinjauan teori keperawatan Imogene M King

A. Pendahuluan
World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa
coronavirus disease pertama kali ditemukan di Kota Wuhan pada
tahun 2019 serta telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia
pertama kali melaporkan bahwa terdapat beberapa warga negara
Indonesia yang terdeteksi positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret
2020 dan saat ini telah menyebar ke seluruh provinsi yang ada di
Indonesia (Alfarizi and Harmawan). Berdasarkan data dari Satgas
Percepatan penangan covid-19 (2020) penyebaran virus semakin
meningkat pada bulan April hingga mencapai 5000 orang yang
terinfeksi virus tersebut. Peningkatan jumlah kasus covid-19
membawa dampak buruk bagi mental semua orang, terutama
pada orang dengan lanjut usia. Perburukan kondisi pasien lebih
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sering dijumpai pada orang dengan usia lanjut dan mereka
yang memiliki penyakit penyerta sebelumnya seperti hipertensi,
diabetes, dan penyakit jantung (Lai et al., 2020; Wang et al., 2020;
Yang et al., 2020).
Berdasarkan data Riskesdas (2018) Indonesia merupakan
negara dengan penduduk tua (Aging Population) karena populasi
lanjut usia (lansia) sebesar 27,08 juta jiwa atau 9,99% dari total
penduduk Indonesia. Permasalahan kesehatan pada lansia antara
lain penyakit Hipertensi sebanyak 63.5%, penyakit Diabetes
Mellitus sebanyak 5.7% lansia, Penyakit jantung sebanyak 4.5%
lansia, penyakit Stroke sebanyak 4.4% lansia, penyakit Gangguan
Ginjal sebanyak 0.8% lansia dan sebanyak 0.4% lansia menderita
penyakit Kanker. Penderita COVID-19 pada lanjut usia (Lansia)
umumnya akan mengalami keterlambatan penyembuhan,
perburukan kondisi penyakit, dan gagal napas (Chen et al., 2020;
Gorbalenya et al., 2020).
Upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19
salah satunya menganjurkan kepada seluruh masyarakat terutama
pada kelompok rentan (Lansia) untuk mengisolasikan diri
di rumah (Kemenkes RI, 2020). Bentuk pencegahan dengan
cara mengisolasikan diri di rumah pada lansia disisi lain akan
berdampak negatif dalam hal memperoleh fasilitas pelayanan
kesehatan. Hal ini dikarenakan pada umumnya lansia masih
sangat bergantung pada kontak sosial diluar rumah, seperti
layanan homecare, komunitas lansia, dan program kesehatan
lansia yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) (Pradana and Nur’Aini).
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Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Yogyakarta (2020)
kunjungan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 terhadap
fasilitas pelayanan kesehatan terutama di 18 Puskesmas yang
ada di Yogyakarta mengalami penurunan cukup drastis. Jumlah
kunjungan puskesmas pada bulan Januari secara agregat sebanyak
66.428 dan di bulan Februari – Maret mengalami penurunan
menjadi sebanyak 60.000. Penurunan secara drastis terjadi pada
bulan April-Mei yaitu menjadi sekitar 43% atau sebanyak 29.059
kunjungan di bulan Mei. Penurunan tersebut terjadi seiring
dengan meningkatnya kasus Covid-19 yang ada di Indonesia.
Agar pelayanan kesehatan pada lansia di puskesmas pada
masa pandemi Covid-19 tetap terjaga maka kementrian kesehatan
membuat pedoman pelayanan kesehatan pada lansia di puskesmas.
Prosedur pelayanan kesehatan lansia di puskesmas pada saat
pandemi yang pertama adalah lansia harus tetap mentaati protokol
kesehatan dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Puskesmas juga harus menyediakan jalur prioritas bagi lansia mulai
saat melakukan registrasi, kunjungan poli, hingga melakukan
pengambilan obat. Apabila lansia sudah melakukan registrasi
di Puskesmas seluruh lansia harus dilakukan triase terlebih
dahulu oleh petugas kesehatan di Puskesmas. Setelah dilakukan
triase, para lansia dipersilakan menuju poli untuk mendapatkan
pengobatan (Kemenkes, 2020).
Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin melihat
tinjauan teori dari beberapa teori keperawatan salah satunya
dengan teori keperawatan Imogene M. King. Teori keperawatan
Imogene M. King dengan model konseptual adalah suatu sistem
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yang didalamnya terdapat sistem keluarga dan sosial yang lebih
luas. Kerangka model konseptual terdiri dari sistem personal,
sistem interpersonal, dan sistem sosial. Teori ini dapat diterapkan
pada praktik keperawatan klinik dan komunitas (Harnilawati,
2013 dalam Pujiastutik, 2019).

B. Tinjauan Teoritis
1. Corona Virus Disease (Covid-19)
Data secara global pada tahun 2019 sebanyak 170.000
kasus di seluruh dunia terdeteksi virus corona (Covid-19)
dimana virus ini disebabkan oleh novel corona virus (SarsCoV-2) (Bialek, Boundy and Bowen). Virus ini pertama kali
ditemukan di Wuhan dan Cina dan kemudian tersebar di
seluruh dunia sangat cepat sehingga 2 minggu dari kasus
pertama sebanyak 1000 pasien dinyatakan positif. Pada
minggu berikutnya jumlah kasus positif meningkat hingga
mencapai lebih dari 30.000 pasien dan 2.500 lainnya
meninggal (Spinelli and Pellino). World Health Organization
(WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dan
diperkiran pada bulan April 2020 akan terus bertambah dan
tidak ada penurunan jumlah kasusnya (Dashraath, et al.,
2020).
Penderita yang terinfeksi Covid-19 dapat didefinisikan
dalam beberapa klasifikasi diantaranya :
1) Kasus Terduga (suspect case) Penderita yang
diklasifikasikan sebagai suspect case sebelumnya sudah
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memiliki beberapa gejala umum seperti batuk, sesak
nafas, dan memiliki riwayat perjalanan ke luar kota.
2) Kasus Probable (probable case)
Pada kasus ini Seseorang yang diduga memiliki tanda
dan gejala tetapi hasi penunjang/tes covid-19 masih
belum terbaca
3) Kasus terkonfirmasi
Seseorang yang memiliki gejala ataupun tidak tetapi
pada hasil pemeriksaan tes covid-19 menunjukkan hasil
positif (Diah Handayani)

Data dari Cina menunjukkan bahwa orang yang
berisiko tinggi terdeteksi virus ini adalah orang dengan
lanjut usia. Sebanyak 80% kematian terjadi pada usia >65
tahun dengan persentase tertinggi pada usia 85 tahun ke
atas (Bialek, Boundy and Bowen). Berdasarkan data dari
US Department of Health and Human Service Center For
Disease Control and Prevention diantara 2.449 pasien yang
terinfeksi virus Covid-19 sebanyak 6% berusia lebih dari 85
tahun, sebanyak 25% berusia 65-84 tahun dan 18% berusia
45-64 tahun. Berdasarkan penelitian ini persentase tingkat
kematian lebih tinggi terdapat pada orang lansia terutama
lansia dengan penyakit penyerta seperti CKD sebanyak 48%,
gagal jantung kongestif (43%), Penyakit Paru Obstruktif
(33%), dan Diabetes (33%) (Arentz M) .
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Setiap individu yang terinfeksi Covid-19 pada
umumnya bervariasi setiap manifestasi klinisnya. Berdasarkan
studi kohort populasi Italia dilakukan di kota Vo Euganeo
oleh Dr. Lavezzo (2020) menunjukkan bahwa sekitar 50-75%
orang dengan hasil swab tenggorokan positif tidak memiliki
gejala klinik (asimptomatik) (Pascarella, Strumia and Piliego).
Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 memiliki
tanda dan gejala seperti demam, batuk, sesak dan gangguan
pernafasan akut. Tanda lainnya dilihat dari hasil rontgen
yang menunjukkan adanya infiltrat pneumonia luas di kedua
paru. Virus ini memiliki masa inkubasi sekitar 5-14 hari
(Isbaniah). Beberapa gejala lain yang juga sering ditimbulkan
adalah demam (98%), Batuk (76%), Dispnea (55%), dan
mialgia atau kelelahan (44%) (Arentz M)
Covid-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (Sars CoV-2). Sars-CoV-2 yang
terdapat dalam virus Corona dibantu oleh Protein S untuk
masuk ke dalam sel target. Proses masuknya virus bergantung
pada kemampuan Angiotensin-Coverting Enzyme 2 (ACE 2)
dalam mengikat virus, yaitu reseptor membran ekstraselular
yang diekspresikan pada sel epitel, dan bergantung pada
priming protein S ke protease selular (Diah Handayani).
Struktur tiga dimensi yang terdapat dalam Protein S pada
SARS-CoV-2 dan SARS-CoV identik dengan domain
pengikat receptor. Protein yang terdapat dalam SARS-Cov-2
dan SARS-CoV memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dan
memiliki ikatan yang kuat dengan ACE2 manusia (Zhang).
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SARS-CoV-2 tersebar melalui kontak langsung dan
aerosol yang tersebar diudara. Berdasarkan studi sebelumnya
aerosol yang tersebar diudara dapat bertahan hingga 3 jam dan
masih dapat terdeteksi dalam kurun waktu 72 jam (Adhikari
SP). Mekanisme masuknya sel melalui reseptor angiotensi
converting enzyme-2 , biasanya sel tersebut ditemukan pada
organ paru-paru, jantung, ginjal dan sistem gastro intestinal.
Virus Covid-19 pada protein bagian luar melonjak sehingga
mengikat Virus ke reseptor ACE-2 pada sel-sel di saluran
pernafasan bagian bawah kemudian menimbulkan risiko
infeksi yang tinggi (Shahid, Kalayanamitra and McClafferty).
Masa inkubasi pada Virus Covid-19 diantaranya
3-14 hari. Awalnya kadar leukosit dan limfosit masih dalam
batas normal atau sedikit menurun namun pasien belum
merasakan gejala apapun. Gelasa ringan akan dirasakan
pada saat virus mulai menyebar melalui aliran darah menuju
ke organ yang mengekspresikan ACE-2. Selanjutnya gejala
sejak, penurunan limfosit, dan perburukan lesi paru-paru
mulai dialami sejak empat sampai tujuh hari dari gelaja awal,
jika tidak teratasi dapat menyebabkan Acute Respiratory
Distress Syndrome (ARSD), sepsis dan komplikasi lainnya
(Di Gennaro F).
Virus RNA akan terdeteksi oleh sistem imun innate
melalui RIG-I-like receptors, NOD-like-receptors, dan toll-like
receptors. Setelah virus terdeteksi maka interferon (IFN)
akan terstimulasi untuk berproduksi, dan menyebabkan
munculnya efektor anti viral seperti CD8+, sel Natural
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Killer (NK), dan makrofag. SARS-CoV dan MERS-CoV
merupakan infeksi dari betacoronavirus yang bereplikasi
dengan cepat dan akan ditandai dengan peningkatan kadar
sitokin proinflamasi sesuai dengan progres penyakit (Allegra)

2. Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Puskesmas lebih mengutamakan pelayanan promotif dan
preventif agar terciptanya derajat kesehatan yang baik pada
masyarakat.
Puskesmas harus memberikan pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat terutama pada
Lansia. Setiap puskesmas harus selalu memprioritaskan dan
memberikan ruangan khusus kepada lansia dalam pelayanan
kesehatan agar lansia mendapatkan fasilitas kesehatan secara
optimal (Kemenkes, 2017).
Sesuai dengan Peraturan Kementrian Kesehatan RI
(Permenkes RI) No. 67 tahun 2015 Prosedur penyelenggaraan
pelayanan kesehatan pada lansia di Puskesmas dilaksanakan
secara komprehensif dengan prinsip sebagai berikut :
1) Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas
2) Memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan
penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses
3) Memberikan dukungan/bimbingan pada lanjut usia dan
keluarga secara berkesinambungan dalam memelihara
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dan meningkatkan kesehatannya, agar tetap sehat,
mandiri dan aktif
4) Melakukan pelayanan secara proaktif untuk dapat
menjangkau sebanyak mungkin sasaran lanjut usia
yang ada di wilayah kerja Puskesmas melalui kegiatan
pelayanan di luar gedung
5) Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan
pendekatan siklus hidup sebagai salah satu pendekatan
untuk mewujudkan lanjut usia yang sehat , mandiri dan
aktif
6) Melakukan kerjasama dengan lintas sektor, termasuk
organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dengan asas
kemitraan, untuk melakukan pelayanan dan pembinaan
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia.

3. Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas Saat Pandemi
Covid-19
Corona Virus Disease-19 (Covid-19) merupakan virus
yang ditularkan melalui hewan. Covid-19 pertama kali
tersebar di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada tahun
2019. Sampai saat ini virus tersebut masih terus menyebar
hingga ke Indonesia. Kasus penyebaran covid-19 di Indonesia
saat ini semakin bertambah hingga memakan korban jiwa.
Pada bulan Oktober 2020 kota Jawa timur mencatat kasus
terbanyak dalam penyebaran Covid-19 yaitu sebanyak 223
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kasus dari total 3.886 kasus yang ada di Indonesia (Sukur,
et al, 2020).
Semakin bertambahnya kasus covid-19 tersebut
maka pemerintah membuat kebijakan untuk melakukan
penerapan sistem Lock Down kepada seluruh masyarakat
di Indonesia. Sistem Lock Down ini mengharuskan kepada
seluruh masyarakat agar memberhentikan seluruh kegiatan
yang ada di luar rumah dengan tujuan untuk memutus rantai
penyebaran virus covid-19 (Yunus and Rezki).
Penerapan sistem Lock Down ini pun masih belum
dapat menurunkan angka penyebaran kasus Covid-19
tersebut. Saat ini angka kematian di Indonesia semakin
bertambah akibat virus ini. Sebanyak 88.214 orang yang
terinfeksi virus tersebut dan dengan angka kematian 4.239
orang. Sebagian besar kelompok lanjut usia (lansia) adalah
salah satu kelompok rentan yang memiliki morbiditas
dan mortalitas tinggi dalam pandemi Covid-19. Hal ini
dikarenakan adanya penyakit penyerta yang diderita pada
lansia sebelumnya seperti hipertensi, diabetes dan jantung
dan kesulitan (Yuliana).
Lansia merupakan kelompok penduduk yang sangat
membutuhkan akses pelayanan kesehatan karena sebagian
besar lansi memiliki penyakit kronik atau degeneratif. Pada
keadaan seperti ini dengan adanya kebijakan pemerintah
menerapkan sistem Lockdown membuat para lansia mengalami
kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama
di Puskesmas. Berdasarkan sumber dari (Antaranews.
com) Kepala Dinas Kesehatan Bantul menutup sementara
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beberapa pelayanan kesehatan diantaranya yaitu Puskesmas
Bantul Dua, Puskesmas Sedayu satu, dan Puskesmas Sewon
Dua. Penutupan sementara ini dikarenakan ada sebanyak 14
tenaga medis di beberapa Puskesmas tersebut terdeteksi virus
Covid-19. Dalam hal ini pemerintah memberikan alternatif
untuk mengalihkan pelayanan kesehatan ke puskesmas yang
terdekat dengan beberapa puskesmas yang ditutup sementara
agar masyarakat sekitar tetap mendapatkan haknya dalam
memperoleh pelayanan kesehatan, terutama pada lansia.
Sesuai dengan kebijakan kementrian kesehatan
(Kemenkes, 2020), terdapat beberapa petunjuk teknis
pelayanan kesehatan lansia di puskesmas pada masa pandemi
Covid-19 diantaranya sebagai berikut :
1) Apabila Lansia datang ke Puskesmas maka harus
dilakukan Triase terlebih dahulu dengan melakukan
teleregistrasi bagi semua pengunjung Puskesmas, sehingga
dapat diketahui adanya pasien Lansia sebelum tiba di
Puskesmas dan menyampaikan pesan yang berisikan
bahwa pasien sejak dari rumah pakai masker, menjaga
jarak, patuh dalam etika batuk & bersin, meminimalkan
yang berkunjung ke Puskesmas, dan memperhatikan
jadwal pelayanan khusus lansia dan jam kehadiran.
Apabila lansia tidak memiliki kegawatdaruratan maka
dianjurkan untuk tidak mengunjungi puskesmas terlebih
dahulu.
2) Puskesmas juga harus menyediakan jalur khusus untuk
pasien lansia agar tidak terlalu lama berada di fasilitas
kesehatan, bila di puskesmas tidak dapat menyediakan
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jalur khusus maka untuk pasien lansia didahulukan
dalam antrian
3) Pengaturan tempat dan waktu dalam setting pelayanan
kesehatan di Puskesmas diharapkan lansia memiliki
ruangan khusus seperti untuk ruang tunggu, poli khusus
lansia, laboratorium dan apotik diupayakan berada
di lantai dasar dan berada di satu lantai yang sama
agar meminimalkan terjadinya kontak antara lansia
dengan pasien umum lainnya. Jadwal pelayanan lansia
juga harus di sosialisasikan kepada masyarakat dengan
menggunakan banner atau spanduk.
4) Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
pada lansia juga harus dalam keadaan sehat.
5) Pengaturan pelayanan farmasi di Puskesmas sesuai surat
edaran direktur jaminan pelayanan kesehatan BPJS
No. 14 tahun 2020 tentang pelayanan kesehatan bagi
peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama masa
pencegahan covid-19 obat rutin yang diberikan kepada
pasien lansia yang memiliki penyakit kronis dapat
diberikan pengobatan dengan jangka panjang dalam
kurun waktu 2 bulan.
6) Apabila di Puskesmas menyediakan layanan antar obat
kepada pasien lansia maka hal tersebut dapat membantu
lansia agar tidak terlalu lama berada di Puskesmas.
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7) Pemantauan kesehatan lansia dapat dilakukan melalui
kunjungan rumah (home visit atau homecare) dengan
sangat memperhatikan prinsip PPI. Kegiatan Posyandu
Lansia ditunda pelaksanaannya, karena lansia termasuk
kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan
kematian akibat COVID-19.
8) Pemantauan kemudahan akses dan memastikan
kecukupan obat rutin bagi lansia dengan penyakit
kronis/degeneratif yang membutuhkan pengobatan
jangka panjang agar tidak terputus selama masa pandemi
COVID-19.
9) Promosi Kesehatan, KIE dan pemantauan kesehatan
lansia melalui pelayanan kelas lansia dan pendamping/
seminar kesehatan menggunakan teknologi komunikasi
jarak jauh.
10) Bentuk KIE pada Lansia terdapat pada lampiran.
Pemantauan kesehatan lansia dapat dilakukan melalui
kunjungan rumah (home visit atau homecare) dengan
sangat memperhatikan prinsip PPI. Kegiatan Posyandu
Lansia ditunda pelaksanaannya, karena lansia termasuk
kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan
kematian akibat COVID-19.
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C. Tinjauan Teori Keperawatan Imogene M.King
Imogene M. King adalah salah satu pelopor tokoh
keperawatan yang mempromosikan dasar teori keperawatan.
Sebelumnya Imogene M.King menempuh pendidikan di Sekolah
keperawatan rumah sakit St. tahun 1945 dan melanjutkan
pendidikan dengan gelar sarjana di St. Louis pada tahun 1948.
Kemudian pada tahun 1957 ia mendapatkan gelar master ilmu
keperawatan di Universitas St. Louis (Afaf Ibrahim Meleis and
Dean).
Imogene M. King mengembangkan teori keperawatan
pertama kali pada pertengahan tahun 1960. Pada saat itu King
membuat suatu konsep yang disebut “human act” dimana gagasan
ini berasal pertanyaannya tentang bagaimana tindakan praktik
perawat sehari-hari dalam pengambilan keputusan. Dalam
teorinya king juga menjelaskan tujuan yang mengatur hubungan
antara perawat dan pasien dan juga mendeskripsikan secara
mendasar tentang apa yang dimaksud dengan keperawatan.
Tahun 1971 King mengembangkan teori keperawatan dalam suatu
kerangka kerja konseptual atau yang disebut dengan Conseptual
framework. Dalam kerangka konseptual King berpendapat bahwa
manusia seutuhnya (Human being) sebagai sistem terbuka dan
selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian juga teori
ini mengasumsikan bahwa tujuan dari keperawatan berfokus
pada interaksi manusia dengan lingkungannya adalah untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan setiap individu
(Akbar).
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Ketika King membuat buku yang berjudul Toward a Theory
for Nursing : General Concept of Human Behaviour pada tahun 1971,
King membuat beberapa rancangan pertanyaan, seperti apa tujuan
keperawatan, apa fungsi perawat, dan bagaimana perawat dapat
terus mengembangkan pengetahuannya untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas . Dengan demikian King kemudian
mengembangkan teori yang mengatur hubungan perawat dan
pasien. Pada awal tahun 1990-an dengan model “general system
framework”. Kemudian dari teori tersebut dikembangkan lagi
menjadi “theory of goal attaintment” (Afaf Ibrahim Meleis and
Dean).
Teori Keperawatan Menurut Imogene M. King secara
garis besar meliputi Sistem, Konsep, dan Proses. Pada Konsep
sendiri memberi makna pada persepsi indra kita secara umum
yang menggambarkan tentang orang dan objek. Dalam Kerangka
sistem sendiri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :
1. Kesehatan
Kesehatan secara umum dapat diartikan sebagai dinamis
kehidupan seorang manusia dalam penyesuaian diri terhadap
stresor yang ada di lingkungan sekitar secara internal dan
eksternal agar tercapai suatu kehidupan yang optimal dari
sumber daya yang ada dalam kehidupan sehari-hari
2. Keperawatan
Keperawatan merupakan suatu proses yang terdiri dari
tindakan, reaksi, dan interaksi dimana perawat dan klien
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bisa melakukan hubungan dua arah dalam mecapai suatu
kesehatan yang optimal
3. Self
Merupakan gabungan dari suatu gagasan dan perasaan yang
menggambarkan tentang konsep individual tersebut.

Dalam pengembangan sistem konseptualnya dan teori
pencapaian tujuannya King menggunakan cara pendekatan
sistem. Menurut King beberapa ilmuan yang telah mempelajari
sistem mencatat bahwa interaksi manusia dengan lingkungan
dapat dilakukan dengan cara merancang kerangka kerja
konseptual variabel yang saling bergantung dan konsep yang
saling terkait. King percaya bahwa kerangka kerjanya berbeda
dari skema konseptual lainnya karena tidak berkaitan dengan
fragmentasi manusia dan lingkungan tetapi dengan transaksi
manusia di berbagai jenis lingkungan. Dalam dunia keperawatan
kesadaran dalam dinamika perilaku manusia dapat dilakukan
dengan mensupport formulasi dari kerangka konseptualnya
yang mewakili sistem personal, interpersonal, dan sosial sebagai
domain keperawatan (Alligood and Tomey).
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kerangka konseptualnya yang mewakili sistem personal, interpersonal, dan sosial
sebagai domain keperawatan (Alligood and Tomey).
Conceptual System

Gambar 2 Conseptual System Sumber (Alligood and Tomey)

Gambar 2 Conseptual System Sumber (Alligood and Tomey)

Menurut Harnilawati, 2013 dalam Pujiastutik, 2019, Teori Imogene M. King
dengan model konseptual merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem
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Suatu sistem yang menjelaskan konsep mengenai

dan perkembangan, persepsi, diri, ruang, dan waktu untuk memahami

persepsi dirinya. Pada sistem personal king mencontohkan

manusia sebagai pribadi.
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pada pribadi perawat dan pasien. Menurut King Sistem
Personal terdiri dari konsep citra tubuh, pertumbuhan
dan perkembangan, persepsi, diri, ruang, dan waktu untuk
memahami manusia sebagai pribadi.
Diri merupakan penggabungan antara pikiran dan
perasaan dalam diri yang membentuk kesadaran sesorang
akan keberadaan individualnya, konsepsinya tentang siapa
dan apa dia. Diri seseorang yaitu keseluruhan jumlah dari
semua yang dapat dia sebut dirinya. Cakupan diri antara
lain sistem ide atau gagasan, sikap, nilai, dan komitmen.
Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses dalam
kehidupan bermasyarakat yang dapat membuat mereka
untuk bergerak dari potensi pencapaian ke aktualisasi diri
(Alligood and Tomey).
2. Sistem lnterpersonal
Sistem ini menjelaskan mengenai interaksi manusia,
transaksi, masyarakat, stress dan peran. Pada sistem
interpersonal terjadi ketika dua atau lebih individu
berinteraksi, membentuk diad (dua orang) atau triad (tiga
orang). Sistem ini dapat dilihat dari interaksi perawat dan
pasien. Pada lingkup keluarga, yang bertindak sebagai
kelompok kecil, juga dapat dianggap sebagai sistem
interpersonal. Konsep komunikasi, interaksi, peran, stres,
dan transaksi sangat dibutuhkan dalam memahami sistem
interpersonal.
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Interaksi merupakan komunikasi dua arah yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih pada individu
dalam mencapai suatu tujuan. Komunikasi sendiri di
artikan sebagai proses informasi yang diberikan dari satu
orang ke orang lain secara langsung dalam tatap muka,
sedangkan secara tidak langsung dapat melalui telepon,
televisi atau surat. Transaksi didefinisikan sebagai proses
interaksi dimana manusia dapat berkomunikasi dengan
orang lain atau lingkungan untuk mencapai tujuan yang
dapat dihargai. Karakteristik peran merupakan hubungan
timbal balik dimana seseorang dapat menjadi pemberi dan60
pengambil peran pada satu waktu atau diwaktu yang lainnya
(Alligood and Tomey).
Theory of Goal Attaintment Imogene M King
Proses of Interaction

Gambar 3. Proses of Interaction. Sumber (Alligood and Tomey)

Gambar 3. Proses of Interaction. Sumber (Alligood and Tomey)

3. Sistem Sosial
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Pada sistem sosial meliputi organisasi di lingkungan, otoritas,
pembuatan keputusan, kekuatan, dan status sosial. Sistem Sosial merupakan

3. Sistem Sosial
Pada sistem sosial meliputi organisasi di lingkungan,
otoritas, pembuatan keputusan, kekuatan, dan status sosial.
Sistem Sosial merupakan sistem interaksi yang dilakukan
secara komprehensif dan terbentuk dari kelompok-kelompok
yang berkumpul menjadi masyarakat. Sistem sosial meliputi
agama, pendidikan, dan perawatan kesehatan, konsep
otoritas, pengambilan keputusan, organisasi, kekuasaan,
pemahaman sistem panduan status.
Status merupakan posisi atau peran individu dalam
suatu kelompok atau kelompok dalam suatu organisasi.
Status juga disertai dengan hak istimewa, tugas dan
kewajiban dalam individu. Pengambilan keputusan
didefinisikan sebagai proses dinamis dan sistematis dimana
terdapat pilihan yang diarahkan menjadi alternatif yang
dibuat serta dapat ditindaklanjuti oleh individu maupun
kelompok untuk menjawab suatu masalah dan tercapainya
suatu tujuan (Alligood and Tomey).
Teori ini juga dapat diterapkan pada praktek
keperawatan baik pada lingkup klinik maupun pada lingkup
komunitas. Berbagai riset dan studi berpusat pada aspek
teknis perawatan klien dan sistem pelayanan keperawatan.
Dalam praktek klinik maupun komunitas, hubungan timbal
balik sangat penting bagi klien dan perawat. Jadi untuk
penerapan di klinik maupun di komunitas teori King ini
mendukung karena kesembuhan klien sangat dipengaruhi
oleh hubungan dua arah dari perawat dan klien.
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Tujuan teori keperawatan menurut King diantaranya yaitu :
1) Untuk memperhatikan kesehatan stresor lingkungan
dan kemampuan menggunakan sumber daya secara
optimal.
2) Untuk mengajukan kerangka konseptual referensi bagi
Ilmu Keperawatan yang digunakan sebagai pedoman
bagi mahasiswa dan pengajar.
3) Untuk mengidentifikasi sebuah penelitian bagi peneliti
maupun praktisi dan peristiwa-peristiwa dalam situasi
keperawatan spesifik.
4) Untuk menjadi sebuah pendekatan dalam memilih
konsep-konsep yang dirasakan menjadi pondasi bagi
praktik keperawatan profesional serta menyajikan
suatu proses bagi pengembangan konsep-konsep yang
melambangkan pengalaman (Akbar).
Adapun kelebihan dari teori King yaitu sebagai berikut :
1) Dapat menyesuaikan setiap perubahan serta dapat
dipergunakan untuk menjelaskan atau memprediksi
sebagian besar fenomena dalam keperawatan.
2) Dapat dipergunakan sebagai tatanan di semua pelayanan
kesehatan.
3) Dapat dikembangkan serta diuji melalui riset.
4) Mengutamakan partisipasi aktif dalam penyusunan
tujuan, pengambilan keputusan serta interaksi untuk
mencapai tujuan klien.
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5) Teori ini juga sangat penting digunakan dalam
kolaborasi antar tenaga kesehatan.

D. Analisis Teori Keperawatan Imogene M. King Terhadap Masalah
Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Pada Lansia Saat Pandemi
Covid-19
Analisa dari beberapa teori yang menjelaskan bahwa
kelompok lansia sangat rentan terhadap penyebaran virus
Covid-19. Hal ini dikarenakan lansia memiliki penyakit kronis atau
degeneratif yang menyebabkan sistem imun pada lansia tersebut
menurun. Dalam hal ini pelayanan kesehatan pada lansia di
puskesmas saat pandemi Covid-19 harus tetap diberikan agar lansia
tersebut tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh derajat
kesehatan yang optimal. Sehingga pemerintah juga membuat
kebijakan dalam hal pelayanan kesehatan yang diberikan pada
lansia di setiap puskesmas yang ada di seluruh Indonesia guna
pencegahan penyebaran virus covid-19 selama pandemi.
Hal ini selaras dengan penjelasan dan penerapan dari Teori
keperawatan Imogene M.King dengan model Konseptual yang
menjelaskan bahwa pada sistem interpersonal harus ada interaksi
pada setiap manusia. Sistem interpersonal merupakan sistem yang
menjelaskan interaksi pada setiap manusia, dimana interaksi ini
terbentuk ketika ada diad (dua orang) atau triad (tiga orang) yang
melakukan komunikasi seperti yang diterapkan pada perawat dan
pasien.
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Dalam interaksi yang dilakukan terdapat komunikasi
dua arah yang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam
mencapai suatu tujuan terutama dalam pencapaian kesehatan yang
optimal. Dalam skema proses interaksi pada teori keperawatan
King pada gambar 2.2 dijelaskan skema interaksi antar perawat
dan pasien. Perawat sebelum berinteraksi dengan pasien harus
melakukan persepsi dan penilaian terlebih dahulu, kemudian
melakukan tindakan seperti memberikan pelayanan kesehatan
ataupun komunikasi dua arah yang dilakukan dalam pencapaian
tujuan. Dari proses interaksi yang dilakukan diharapkan adanya
feedback antara pasien dan perawat untuk melihat keberhasilan
dalam pencapaian tujuan.Sehingga teori ini dapat diterapkan
dalam praktek klinik maupun komunitas, dikarenakan hubungan
timbal balik sangat penting bagi klien terutama pada lansia dan
perawat guna mendukung kesembuhan pada setiap individu
ataupun lansia.
Teori keperawatan yang dikemukakan King pada sistem
sosial juga dapat dihubungkan dengan situasi pandemi saat
ini terutama pada lansia yang harus mendapatkan pelayanan
kesehatan. Dalam sistem sosial meliputi agama, pendidikan, dan
perawatan kesehatan, konsep otoritas, pengambilan keputusan,
organisasi, kekuasaan, pemahaman sistem panduan status. Sistem
sosial yang dijelaskan oleh Teori King ini salah satunya terdapat
perawatan kesehatan, dimana ini harus tetap diberikan kepada
setiap kelompok-kelompok masyarakat terutama pada kelompok
lansia.
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E. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa Teori Keperawatan menurut Imogene M.
King sangat sesuai diterapkan dalam lingkup pelayanan kesehatan
terutama yang diberikan pada lansia di Puskesmas pada saat
pandemi Covid-19. Karena pada teori keperawatan menurut
Imogene M. King merupakan teori yang dapat dilakukan dalam
praktek klinik maupun komunitas, dan adanya hubungan timbal
balik yang sangat penting bagi klien dan perawat. Pada praktik
klinik seperti puskesmas harus selalu memberikan pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat terutama pada lansia,
karena lansia merupakan kelompok yang rentan terinfeksi virus
dan lansia juga sangat membutuhkan pelayanan keperawatan
yang baik. Pemerintah juga membuat kebijakan selama masa
pandemi agar terciptanya layanan kesehatan yang optimal yang
dapat diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti
Puskesmas.
Teori keperawatan Imogene M. King ini dapat diterapkan
dalam dunia keperawatan komunitas ataupun klinik terutama
pada saat pandemi. Pada saat pandemi Covid-19 kita sebagai seorang
perawat harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.
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BAB III
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN LANJUT USIA DI PSTW:
TINJAUAN TEORI DOROTHEA OREM

Tujuan:
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis terhadap dampak
COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan lansia di PSTW dengan
tinjauan teori keperawatan Dorothea Orem

A. Pendahuluan
Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan Novel
Coronavirus (2019-nCoV), atau yang kini dinamakan SARS-CoV-2
yang merupakan virus jenis baru dan belum pernah diidentifikasi
sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam,
batuk dan sesak napas hingga pada kasus yang berat menyebabkan
pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan
kematian. Hingga saat ini masih diyakini bahwa transmisi
penularan Covid-19 terutama adalah melalui droplet dan kontak
langsung dengan benda-benda yang telah terpapar virus 1.
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World Health Organization (WHO) menyebut coronavirus
disease yang ditemukan pertama kali di Wuhan dengan novel
coronavirus 2019 (2019-nCoV) yang disebabkan oleh virus Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).
Indonesia pertama kali melaporkan 2 kasus positif COVID-19
pada tanggal 2 Maret 2020 (1). Pada tanggal 15 April 2020 kasus
konfirmasi ada di angka 4.839 orang, dimana rasio kematian
sebesar 9,5% (459 orang), PDP yang dalam perawatan sebanyak
3.954 orang, dan pasien sembuh 426 orang, 34 provinsi telah
dinyatakan terinfeksi COVID-19, dimana ada 5 provinsi dengan
kasus konfirmasi lebih dari 100 orang (DKI Jakarta, Jabar, Jatim,
Banten Jateng, dan Sulsel), DKI Jakarta terbesar dengan 2.335
kasus terkonfirmasi 2.
Indonesia telah menghimbau adanya Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya dari social distancing. PSBB
adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu
wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran virus. PSBB mengatur
tentang peliburan sekolah dan tempat kerja; kegiatan keagamaan;
kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial dan budaya;
moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus
terkait aspek pertahanan dan keamanan. Karantina perorangan
yang hanya diperuntukkan bagi pasien individu, sudah dianggap
tidak lagi efektif dalam memutus mata rantai virus saat masa
pandemic 2.
Risiko komplikasi dari COVID-19 lebih tinggi pada beberapa
populasi rentan, terutama lanjut usia, individu yang menderita
kelemahan, atau yang memiliki beberapa kondisi kronis. Data
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dari World Health Organization (WHO) menunjukkan lansia
lebih banyak mengalami infeksi virus corona yang berdampak
infeksi berat dan kematian dibandingkan pada balita. Di
Indonesia, dimana angka mortalitasnya meningkat seiring dengan
meningkatnya usia yaitu pada populasi usia 45- 54 tahun adalah
8%, 55-64 tahun 14% dan 65 tahun ke atas 22%, Kerentanan
lansia pada pandemi Covid-19 disebabkan penurunan daya tahan
dan penyakit komorbid pada lansia .yang akan meningkatkan
risiko kematian Informasi dampak Covid-19 menimbulkan
dampak psikologis bagi lansia 3.
Risiko kematian meningkat dengan bertambahnya usia,
dan juga lebih tinggi pada mereka yang memiliki diabetes,
penyakit jantung, masalah pembekuan darah, atau yang telah
menunjukkan tanda-tanda sepsis. Dengan tingkat kematian ratarata 1%, tingkat kematian meningkat menjadi 6% pada orang
dengan kanker, menderita hipertensi, atau penyakit pernapasan
kronis, 7% untuk penderita diabetes, dan 10% pada penderita
penyakit jantung. Sementara tingkat kematian di antara orang
berusia 80 atau lebih berisiko 15% lebih tinggi 2.
Indonesia merupakan negara dengan struktur penduduk
tua (Aging Population), dimana populasi lanjut usia (lansia) saat
ini diproyeksikan sebesar 27,08 juta jiwa atau 9,99% dari total
penduduk Indonesia, Pada era pandemi saat ini, kelompok
lansia merupakan kelompok yang paling berisiko mengalami
keparahan/morbiditas dan mortalitas akibat penyakit Covid-19.
Data mortalitas akibat Covid-19 di beberapa negara lain
menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya usia,
seperti di Tiongkok jumlah kematian pada populasi usia 60-69
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tahun sebesar 3.6%, pada usia 70-79 tahun sebesar 8% dan pada
usia lebih dari 80 tahun sebanyak 14.8%. Hal ini dikarenakan
pasien lansia (geriatric) umumnya memiliki berbagai komorbiditas,
seperti penyakit kardiovaskular, penyakit kencing manis, penyakit
pernapasan kronik, hipertensi dan lain-lain. Hal ini senada
dengan Indonesia, dimana angka mortalitasnya meningkat seiring
dengan meningkatnya usia yaitu pada populasi usia 45-54 tahun
adalah 8%, 55-64 tahun 14% dan 65 tahun ke atas 22%. Untuk
itu pencegahan penularan melalui upaya promotif dan preventif
kepada kelompok lansia sangat penting dilakukan, baik di tingkat
keluarga, masyarakat dan fasilitas Kesehatan 1.
B. Tinjauan Teoritis
1. Covid-19
Penyakit virus korona baru 2019 (COVID-19) adalah
penyakit menular yang baru muncul yang telah dinyatakan
sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11
Maret 2020. Pandemi ini telah menyebar ke seluruh dunia
lebih dari 210 negara secara global dan menginfeksi hampir
5,5 juta orang dan sekitar 0,35 juta kematian di seluruh dunia
pada 15 Mei 2020. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus2
sindrom pernapasan akut parah (SARS-CoV-2), yang awalnya
dilaporkan sebagai pneumonia baru dengan etiologi yang
tidak diketahui. Pergerakan besar-besaran orang dari dan
antara wilayah Asia dan belahan dunia lainnya meningkatkan
geografisnya penyebaran penularan selama wabah. Namun,
pada awalnya, Infeksi COVID-19 mewabah, penyebarannya
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menjadi luar biasa dan memiliki semua prinsip epidemiologi
yang diperlukan untuk pandem. Pengalaman dari China,
Italia, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa COVID-19
dapat merusak kapasitas perawatan kesehatan masyarakat.
negara-negara yang dilengkapi dengan baik juga 4.
Penyebaran COVID-19 terbukti di negara-negara Asia
Selatan (SA) sejak Februari 2020. Sebagian besar (24%)
dari populasi global hidup di SA, dan karena rendahnya
pendapatan per kapita dan ruang lingkup pekerjaan, orangorang dari wilayah ini bermigrasi ke Eropa, negara-negara
Timur Tengah, Cina, dan Amerika Serikat. Sebelum melarang
perjalanan internasional di negara-negara SA, ekspatriat
kembali ke tanah air mereka dari luar negeri. Gerakan rakyat
ini dari tempat kerja hingga negara asal dan berbaur dengan
keluarga dan komunitas memulai wabah di negara-negara SA.
Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah SA meningkatkan
kemungkinan komunitas cepat 4.
2. Lanjut Usia
Lanjut usia (lansia) merupakan masa dimana orang akan
mengalami pada akhirnya nanti (Trisnanto, T. 2016). Menurut
penelitian Intarti & Khoriah (2018) bahwa kelompok lanjut
usia dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok usia 4559 tahun berjumlah 16 (26,66%), kelompok usia 60-74 tahun
berjumlah 29 (48,33%) dan kelompok usia 75-90 tahun
berjumlah 15 (25%) 5.
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Penyakit degeneratif adalah penyakit yang terjadi
seiring dengan bertambahnya usia seseorang yang juga
diakibatkan dengan menurunnya fungsi organ tubuh manusia
(Kusumaningrum, 2016). Penyebab penyakit degeneratif
adalah aktivitas fisik yang kurang, obesitas, tingkat stress yang
tinggi, dan faktor usia yang dapat menyebabkan kelainan
miokardium dan aterosklerosis yang mengakibatkan insufiensi
aliran darah koroner dan peningkatan tekanan darah
(hipertensi), kondisi tersebut merupakan proses degeneratif.
Penyebab penyakit degeneratif lainnya yaitu diabetes mellitus
yang juga dapat menyebabkan kematian (Harijati et al., 2017).
Lansia merupakan salah satu kelompok atau
populasi berisiko (population at risk) yang semakin
meningkat jumlahnya. Allender, Rector, dan Warner (2014)
mengatakan bahwa populasi berisiko (population at risk)
adalah kumpulan orang-orang yang masalah kesehatannya
memiliki kemungkinan akan berkembang lebih buruk karena
adanya faktor-faktor risiko yang memengaruhi. Stanhope
dan Lancaster (2016) mengatakan lansia sebagai populasi
berisiko ini memiliki tiga karakteristik risiko kesehatan yaitu,
risiko biologi termasuk risiko terkait usia, risiko sosial dan
lingkungan serta risiko perilaku atau gaya hidup 6.
Stanhope dan Lancaster (2016) mengungkapkan bahwa
risiko biologi termasuk risiko terkait usia pada lanjut usia
yaitu terjadinya ber- bagai penurunan fungsi biologi akibat
proses menua. Risiko sosial dan lingkungan pada lan- jut usia
yaitu adanya lingkungan yang memicu stres. Aspek ekonomi
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pada lansia yaitu penu- runan pendapatan akibat pensiun.
Risiko peri- laku atau gaya hidup seperti pola kebiasaan
kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi makanan yang tidak
sehat dapat memicu terjadi- nya penyakit dan kematian. Miller
(2012) dalam teorinya functional consequences mengatakan
penurunan berbagai fungsi tubuh me- rupakan konsekuensi
dari bertambahnya usia 6.
Di antara pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2, ada
beberapa kondisi terkait dengan peningkatan kerentanan
virus dan peningkatan beban COVID-19. populasi lansia
mungkin pada gilirannya mengalaminya COVID-19 yang
lebih parah. Penuaan itu sendiri sangat kuat terkait dengan
hasil yang lebih buruk, karena perubahan patofisiologis
yang menjadi ciri sistem pernapasan. Berdasarkan data
epidemiologi terkini, pasien yang terinfeksi SARS-CoV2
berusia >80 tahun menunjukkan risiko kematian yang lebih
besar pada dibandingkan dengan pasien yang lebih muda 7.

3. PSTW
Menurut UU No. 13 tahun 1998, lansia dibagi
menjadi dua kelompok, yaitu: lanjut usia potensial dan lanjut
usia tidak potensial. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia
yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan
yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan
lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak
berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada
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bantuan orang lain. Lansia mempunyai hak yang sama dengan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai
bentuk peningkatan kesejahteraan bagi lansia, banyak lembaga
pemerintahan maupun swasta yang mendirikan panti sosial
yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan
bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan
menikmati taraf hidup yang wajar, yang salah satunya dikenal
sebagai Panti Sosial Tresna Wreda (PSTW) atau Panti Jompo.

C. Tinjauan Teori Keperawatan Dorothea Orem
Model self care memberi pengertian bahwa pelayanan
keperawatan dipandang dari suatu pelaksanaan kegiatan dapat
dilakukan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan
tujuan mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteaan
dengan keadaan sehat dan sakit. Model self care memiliki
keyakinan dan nilai yang ada dalam keperawatan diantaranya
dalam pelaksanaan berdasarkan tindakandan kemampuan yang
yang dimilikinya. Self care dipahami sebagai perilaku sukarela,
dipandu oleh prinsip-prinsip yang memberikan arah untuk
bertindak, Self care merupakan suatu kegiatan belajar melalui
hubungan interpersonal dan komunikasi, Seseorang dewasa
dipandang sebagai sesorang yang mempunyai hak dan tanggung
jawab merawat diri mereka sendiri untuk mempertahankan
kesehatan (Orem, 2001).
Terdapat delapan hal dalam Universal self care requisite
berdasarkan kebutuhan selama siklus hidup manusia disesuiakan
dengan gender, usia, negara, perkembangan, dan lingkungan
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sosial menurut Orem, 2001 adalah :
1. Pemeliharaan asupan udara yang cukup
2. Pemeliharaan asupan air
3. Pemeliharaan asupan makanan yang cukup (bentuk
nutrisi; termasuk protein dan asam amino, lemak,
karbohidrat mineral dan vitamin)
4. Pemeliharaan proses eliminasi dan eksresi
5. Perawatan keseimbangan aktivitas dan tidur
6. Pemeliharaan keseimbangan antara interaksi sosial
dengan kesendirian
7. Pencegahan terhadap bahaya bagi kehidupan manusia,
fungsional manusia (bagaimana manusia berfungsi
secara optimal) dan kesejahteraan manusia
8. Promosi
fungsional manusia dalam membangun
kelompok sosial sesuai dengan potensi dan keterbatasan
yang ada.
Basic

conditioning

faktor

menurut

(Orem,

2001)

menyatakan bahwa faktor internal maupun eksternal individu
yang mempengaruhi klien untuk terlibat dalam perawatan diri
atau jenis perawatan diri yang diperlukan. Orem menyebutkan
10 faktor dasar yang harus diubah dalam mengidentifikasi faktor
yang ada:
1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Status kesehatan
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4. Status perkembangan
5. Orientasi sosiokultural
6. Faktor sistem perawatan kesehatan contoh diagnosa
medis, terapi modalitas
7. Dukungan keluarga
8. Pola aktivitas hidup atau kesibukan
9. Faktor lingkungan
10. Ketersediaan sumber daya dan kecukupan.

Terdapat Empat konsep utama dalam keperawatan menurut
konseptual model Orem adalah:
1. Klien
Klien dipandang sebagai individu ataupun kelompok yang
tidak mampu secara terus menerus mempertahankan self care
untuk hidup dan sehat, pemulihan dari sakit/trauma atau
koping dan efeknya.
2. Sehat
Sehat diartikan kemampuan individu atau kelompok
memenuhi tuntutan selfcare yang berperan untuk
mempertahankan dan meningkatkan integritas struktural
fungsi dan perkembangan.
3. Lingkungan
Merupakan tatanan dimana klien tidak dapat memenuhi
kebutuhan keperluan self care dan perawat termasuk
didalamnya tetapi tidak spesifik.
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4. Keperawatan
Keperawatan sebagai pelayanan yang dengan sengaja dipilih
atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu individu,
keluarga dan kelompok masyarakat dalam mempertahankan
self care yang mencakup integritas struktural, fungsi dan
perkembangan.
Model self care memberi pengertian bahwa pelayanan
keperawatan dipandang dari suatu pelaksanaan kegiatan dapat
dilakukan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan
tujuan mempertahankan kehidupan, terdapat tiga model yang
mendasari perawatan diri antara lain adalah teori self care defisit,
teori self care dan nursing system. kesehatan dan kesejahteaan
dengan keadaan sehat dan sakit yang dijelaskan sebagai berikut :
Teori Self care merupakan suatu kemampuan individu
dalam melakukan perawatan diri sendiri yang dapat dipengaruhi
oleh usia, perkembangan, sosioluktural, kesehatan. Teori ini
merupakan hubungan yang muncul antara tindakan perawatan
diri dengan fungsi invidu dan kelompok. Kebutuhan self care
merupakan suatu tindakan yang ditujukan pada penyediaan dan
perawatan diri sendiri yang bersifat universal dan berhubungan
dengan proses
kehidupan manusia serta dalam upaya
mempertahankan fungsi tubuh /self care requisites (Orem 2001).
Self Care Defisit merupakan bagian penting dalam
perawatan secara umum dimana semua perencaan keperawatan
diberikan pada saat perawatan dibutuhkan. Keperawatan
dibutuhkan seseorang pada saat tidak mampu atau melakukan self
care secara terus menerus. Self defisit dapat diterapkan pada anak
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yang belum dewasa, atau kebutuhan yang melebihi kemampuan
serta adanya perkiraan penurunan kemampuan dalam perawatan
dan tuntutan dalam peningkatan self care, baik secara kualitas
dan kuantitas. Dalam pemenuhan perawatan diri sendiri serta
membantu dalam proses penyelesaian masalah, orem memiliki
metode 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. Inti
dari teori ini adalah menggambarkan manusia sebagai penerima
perawatan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perawat
dirinya dan memiliki berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam
mencapai taraf kesehatanya. Perawatan yang diberikan didasarkan
kepada tingkat ketergantungan yaitu ketergantungan total atau
parsial. Defisit perawatan diri menjelaskan hubungan antara
kemampuan seseorang dalam bertindak/ beraktivitas dengan
tuntutan kebutuhan tentang perawatan diri. sehingga bila
tuntutan lebih besar dari kemampuan, maka iaakan mengalami
penurunan/ defisit perawatan diri (Johnson, et al, 2015).
Teori sistem keperawatan merupakan teori yang
menguraikan secara jelas bagaimana kebutuhan perawatan
diri pasien terpenuhi oleh perawat atau pasien sendiri. Dalam
penadangan sistem ini, orem memberikan identifikasi dalam
sistem pelayanan keperawatan diantaranya. Sistem bantuan
secara penuh (Wholly Copensastory System ). Merupakan
suatu tindakan keperawatan dengan memberi bantuan secara
penuh pada pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien dalam
memnuhi tindakan perawatansecra mandiri yang memerlukan
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bantuan dalam pergerakan dan pengontrolan dan ambulasi serta
adanya manipulasi gerakan. Sistem bantuan sebagian (Parttially
compensatory System). Merupakan sistem dalam pemberi secara
minimal. (Supportif dan Edukatif System), merupakan bantuan
yang diberikan pada pasien yang membutuhkan dukungan
pendidikan dengan harapan pasien mampu memerlukan
perawatan secara mandiri. Sistem ini dilakukan agar pasien
mampu melakukan tindakan keperawatan setelah dilakukan
pembelajaran (Johnson, et al, 2015).

Berdasarkan bagan 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
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dapat digambarkan sebagi domain keperawatan. (Orem, 2001).
Mengidentifikasikan lima area aktifitas keperawatan yaitu: Masuk
kedalam dan memelihara hubungan perawat klien dengan
individu, keluarga, kelompok sampai pasien dapat melegitimasi
perencanaan keperawatan. Menentukan bagaimana pasien
dapat dibantu melalui keperawatan. Bertanggungjawab terhadap
permintaan pasien, keinginan dan kebutuhan untuk kontak dan
dibantu perawat. Menjelaskan, memberikan dan melindungi klien
secara langsung dalam bentuk keperawatan. 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.

D. Analisis Teori Keperawatan Dorothea Orem Terhadap Masalah
Pelayanan Kesehatan Di PSTW Pada Lansia Saat Pandemi
Covid-19
Penurunan tingkat kemandirian pada lansia dapat
dikaitkan dengan teori kemandirian yang diperkenalkan oleh
Dorothea Orem, pada teori orem asuhan keperawatan dilakukan
dengan keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan
untuk merawat diri sendiri sehingga membantu individu
dalam memenuhi kebutuhan hidup, memelihara kesehatan,
dan mencapai kesejahteraan. Orem mengembangkan Teori
Keperawatan Self-Care Deficit (teori umum) terdiri dari 3 teori
yang saling berhubungan, yaitu : (1) Theory Self-Care (2) Theory
Self-Care Deficit (3) Theory of nursing systems. Didalam 3 teori
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tersebut dimasukkan 6 konsep sentral dan satu konsep tambahan.
Konsep sentral tersebut adalah: konsep self-care, unsur selfcare, kebutuhan selfcare yang terapeutik, self-caredeficit, unsur
keperawatan dan system keperawatan, sebagaimana konsep
tambahan dari faktor-faktor kondisi dasar yang paling penting
untuk memahami teori umum Orem (Asmadi, 2008).
Orem memandang manusia dalam dua kategori, yaitu yang
membutuhkan perawatan diri (lansia) dan agen yang memberikan
perawatan diri. Agen pemberi perawatan tidak hanya terbatas
pada perawat, namun juga keluarga atau orang lain yang dapat
memberikan perawatan kesehatan bagi lansia. Kemandirian pada
lansia dapat dipengaruhi oleh banyak hal seperti, gangguan sensori,
adanya penurunan pada kemampuan fungsional, penurunan pada
fungsi kognitif lansia. Penurunan pada fungsi kognitif lansia dapat
mempengaruhi kemandirian lansia, terutama pada kemandirian
dalam aktivitas dasar sehari- hari.
Pandemi mengharuskan pentingnya memutus rantai
transmisi dan melindungi populasi dari risiko. Pemutusan rantai
penularan virus bisa dilakukan secara individu dengan melakukan
kebersihan diri terutama cuci tangan dan secara kelompok dengan
cara social distancing. Social distancing adalah praktik dengan
cara memperlebar jarak antar orang sebagai upaya menurunkan
peluang penularan penyakit 2.
Perawat memberikan intervensi dengan memberikan
pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitative, cara paling efisien untuk merawat dan pencegahan,
perawat mempunyai peran yang signifikan dimana perawat
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membantu mencapai pemenuhan kebutuhan pasien. akses
pelayanan kesehatan yang tersedia bagi mereka terhambat pada
saat pandemic, dimana para lansia terhambat saat ingin pergi ke
pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit ataupun di puskesmas,
dan pelayanan yang dapat diberikan kepada mereka mencakup
pelayanan kesehatan primer, nutrisi, pelayanan legal, education,
bantuan finansial, dan konseling. Perawat sebagai case manager
melakukan home visit (kunjungan ke tempat persinggahan
mereka) untuk melakukan pengkajian, intervensi dan rujukan
kepada agen perawatan diri lain yang diperlukan sesuai dengan
permasalahan yang ditemui.
Lansia dapat mencapai kesehatan yang optimal dengan
mengetahui perawatan yang tepat untuk kondisinya. Menurut
teori perawatan diri, perawat memiliki peran sebagai advokat /
pendidik bagi klien untuk mengendalikan Penyakit. Kondisi yang
dapat mempengaruhi perawatan diri klien dapat berasal dari
internal dan faktor eksternal, faktor internal antara lain umur,
tinggi badan, berat badan, budaya / suku, perkawinan status,
agama, pendidikan, dan pekerjaan. Faktor eksternal termasuk
dukungan keluarga dan komunitas budaya tempat klien tinggal.
Pencegahan Penularan Covid-19 menurut 1 bagi lansia yang
perlu dilakukan oleh pengelola Panti Wreda/Senior living antara
lain:
1. Beri motivasi dan edukasi agar lansia tetap beraktivitas,
namun lansia harus selalu memakai masker jika berinteraksi
dengan petugas panti dan rekan lansia penghuni panti
lainnya, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air
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mengalir.
2. Sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan petugas
panti atau rekan Lansia lainnya di panti (berjabat tangan,
berpelukan dan lainnya).
3. Petugas panti dapat membuat aturan tentang pembatasan
kunjungan anggota keluarga 12 kepada Lansia di panti
selama pandemi Covid-19.
4. Usahakan menu makanan yang disiapkan adalah buatan
dapur panti dan Lansia makan dikamarnya masing-masing
untuk meminimalkan kontak fisik.
5. Sediakan media KIE di panti untuk mendorong petugas
panti dan penghuni panti melakukan cuci tangan sesering
mungkin dan melakukan pembatasan kontak fisik.
6. Petugas panti memastikan setiap penghuni Lansia memiliki
jaminan Kesehatan dan memastikan jejaring fasilitas
Kesehatan yang akan dihubungi apabila ada Lansia yang
sakit.
7. Apabila diperlukan dan dimungkinkan, petugas panti dapat
berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan
setempat untuk pemeriksaan Covid-19 bagi semua penghuni
panti (termasuk petugas panti).
8. Apabila terdapat Lansia yang harus melakukan isolasi
mandiri atas anjuran dokter, maka siapkan kamar
tersendiri yang jauh dengan 13 kamar penghuni panti
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lainnya dan sediakan kebutuhan dasar Lansia setiap hari.
Apabila tidak memungkinkan maka petugas panti dapat
berkoordinasi dengan ketua RT/RW/Puskesmas terdekat
untuk penyediaan kamar isolasi mandiri dan pemenuhan
kebutuhan dasar lainnya.
9. Alat Pelindung Diri (APD) yang dapat digunakan petugas
panti adalah APD level 1: sarung tangan, masker bedah,
penutuh kepala, baju kerja dan alas kaki khusus.
10. APD yang digunakan petugas panti dikenakan ketika bekerja
di panti, dan harus dilepas dan atau dibuang sesuai standar
aturan yang berlaku, untuk menghindari kontaminasi ketika
meninggalkan panti.
11. Tangan harus dicuci dengan benar sebelum dan sesudah
memakai APD.
12. Bersihkan lingkungan panti sesering mungkin, menggunakan
larutan disinfeksi yang dianjurkan, terutama benda-benda
yang sering disentuh banyak orang.
13. Jaga agar ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik dan
cukup terpapar sinar matahari.
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E. Kesimpulan
Self care merupakan konsep yang menggambarkan manusia
sebagai penerima perawatan yang tidak mampu memenuhi
kebutuhan perawat dirinya dan memiliki berbagai keterbatasanketerbatasan dalam mencapai taraf kesehatanya. Perawatan
yang diberikan didasarkan kepada tingkat ketergantungan
yaitu ketergantungan total atau parsial. Defisit perawatan diri
menjelaskan hubungan antara kemampuan seseorang dalam
bertindak/ beraktivitas dengan tuntutan kebutuhan tentang
perawatan diri. sehingga bila tuntutan lebih besar dari kemampuan,
maka klien mengalami penurunan/ defisit perawatan diri.
Karakteristik model self care menurut Orem adalah
memberi pengertian bahwa pelayanan keperawatan dipandang
dari suatu pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan individu dalam
memenuhi kebutuhan dasar dengan tujuan mempertahankan
kehidupan, kesehatan dan kesejahteaan dengan keadaan sehat
dan sakit. Model self care memiliki keyakinan dan nilai yang ada
dalam keperawatan diantaranya dalam pelaksanaan berdasarkan
tindakan dan kemampuan yang yang dimilikinya. Self care
diartikan sebagai suatu kesengajaan dan serta pengambilan
keputusan dijadikan sebagai pedoman dalam tindakan.
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BAB IV
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN LANJUT USIA DI POSYANDU
LANSIA: TINJAUAN TEORI CALISTA ROY
Tujuan:
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis terhadap dampak
COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan lansia di Posyandu Lansia
dengan tinjauan teori keperawatan Calista Roy

A. Pendahuluan
Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global,
dan Pada 30 Januari WHO telah menyatakan COVID-19
sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian
internasional (Dong et al., 2020). Penambahan jumlah kasus
COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran
antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan
total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR
4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah.
Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan kasus pandemik
akan berlangsung dalam periode waktu yang lebih lama. Pada 27
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Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan
dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari
COVID19 global, sementara pada saat yang sama mengevakuasi
238 orang Indonesia dari Wuhan. Kasus pertama kali ditemukan
dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020
(Djalante et al., 2020). Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat
dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi
dan 1851 kasus meninggal (PHEOC Kemenkes RI, 2020). Kasus
tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623
kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian (PHEOC
Kemenkes RI, 2020).
WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus
dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemic covid-19
pada tangal 26 Maret, yang terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan
pekerja layanan kesehatan; Menerapkan sistem untuk dugaan
kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan kesehatan;
Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan
coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina
kasus; dan Refokus langkah pemerintah untuk menekan virus
(WHO, 2020).
Berdasarkan definisi yang diputuskan oleh World Health
Organisation (WHO), lanjut usia (Lansia) adalah seseorang yang
berusia 60 tahun keatas. Lansia adalah klasifikasi umur pada
manusia yang telah menghadapi tahap akhir dari sebuah fase
kehidupan. Kelompok yang diklasifikasikan lansia ini umumnya
menjalani suatu proses dalam kehidupan yang disebut Aging
Process atau proses menjadi tua (WHO, 2018).
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Indonesia merupakan negara dengan struktur penduduk
tua (Aging Population), dimana populasi lanjut usia (lansia) saat
ini diproyeksikan sebesar 27,08 juta jiwa atau 9,99% dari total
penduduk Indonesia. Permasalahan kesehatan pada populasi
lansia antara lain sebanyak 63.5% lansia menderita Hipertensi,
5.7% lansia dengan Diabetes Mellitus, 4.5% lansia dengan
Penyakit Jantung, 4.4% lansia dengan Stroke, 0.8% lansia dengan
Gangguan Ginjal dan 0.4% lansia menderita Kanker (Riskesdas
2018). Pada era pandemi saat ini, kelompok lansia merupakan
kelompok yang paling berisiko mengalami keparahan/morbiditas
dan mortalitas akibat penyakit Covid-19.
B. Tinjauan Teoritis
1. Corona Virus Disease (Covid-19)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit
jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya
pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan
Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara
hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber
penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan
bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke
manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang
paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak
erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien
COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum
infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut
seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata114
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rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk,
dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat
menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal
ginjal, dan bahkan kematian (Tosepu et al., 2020).
Covid-19
merupakan
penyakit
yang
disebabkan Novel Coronavirus (2019-nCoV), atau yang
kini dinamakan SARS-CoV-2 yang merupakan virus jenis
baru dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada
manusia. Tanda dan gejala umum infeksi Covid19 antara
lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk
dan sesak napas hingga pada kasus yang berat menyebabkan
pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan
bahkan kematian. Hingga saat ini masih diyakini bahwa
transmisi penularan Covid-19 terutama adalah melalui
droplet dan kontak langsung dengan benda-benda yang telah
terpapar virus.
2. Kesehatan Lansia di Masa Pandemi Covid-19
Proses menjadi tua menimbulkan banyak penurunan
pada fungsi biologi tubuh yang mencakup penurunan
fungsi organ secara menyeluruh dan bersifat progresif
sehingga mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap
perubahan lingkungan dan risiko untuk terkena suatu
penyakit dan meninggal dunia. Penuaan bukanlah proses
yang terjadi secara homogen. Sebaliknya, proses menjadi
tua yang terjadi pada setiap organ tubuh manusia lanjut
usia menunjukkanmekanisme dalam waktu berbeda yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keturunan,kebiasaan
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hidup sehari-hari, dan paparan lingkungan sekitar (Cefalu.,
2011; Dziechciaz & Filip., 2014)
Pada era pandemi saat ini, kelompok lansia merupakan
kelompok yang paling berisiko mengalami keparahan/
morbiditas dan mortalitas akibat penyakit Covid-19.
Data mortalitas akibat Covid-19 di beberapa negara lain
menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya
usia, seperti di Tiongkok jumlah kematian pada populasi
usia 60-69 tahun sebesar 3.6%, pada usia 70-79 tahun sebesar
8% dan pada usia lebih dari 80 tahun sebanyak 14.8%. Hal
ini dikarenakan pasien lansia (geriatric) umumnya memiliki
berbagai komorbiditas, seperti penyakit kardiovaskular,
penyakit kencing manis, penyakit pernapasan kronik,
hipertensi dan lain-lain. Hal ini senada dengan Indonesia,
dimana angka mortalitasnya meningkat seiring dengan
meningkatnya usia yaitu pada populasi usia 45-54 tahun
adalah 8%, 55-64 tahun 14% dan 65 tahun ke atas 22%.
Untuk itu pencegahan penularan melalui upaya promotif
dan preventif kepada kelompok lansia sangat penting
dilakukan, baik di tingkat keluarga, masyarakat dan fasilitas
Kesehatan.
Selain pencegahan penularan corona virus kepada
kelompok lansia, perlu juga diantisipasi dampak dari
kebijakan pembatasan sosial terhadap kesehatan lansia,
seperti kesehatan mental dan kognitif lansia, meningkatnya
jumlah lansia yang menderita penyakit kronik serta
meningkatnya angka komplikasi penyakit kronik dan
jumlah lansia yang mengalami ketergantungan karena akses
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terhadap layanan kesehatan yang terhambat. Lansia sebagai
kelompok rentan tentu saja sangat membutuhkan dukungan
dari keluarga dan masyarakat agar kesehatan dan kualitas
hidup lansia selama masa pandemi Covid-19 dapat tetap
terjaga seoptimal mungkin. Pemerintah telah menyusun
suatu pedoman yang menjadi acuan bagi tenaga kesehatan
dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi lansia pada era
pandemi Covid-19, dengan prioritas pada layanan promotif
dan preventif.
3. Pencegahan penularan covid-19 bagi lansia secara umum
Lansia merupakan kelompok rentan yang paling
berisiko kematian akibat Covid-19, sehingga pencegahan
penularan mulai dari tingkat individu, keluarga dan
masyarakat menjadi sangat penting. Langkah-langkah
pencegahan penularan Covid-19 bagi lansia secara umum
adalah sebagai berikut:
a. Tetap tinggal di rumah/panti wreda/senior living dan
melakukan kegiatan rutin sehari-hari.
b. Menjaga jarak (1 meter atau lebih) dengan orang lain,
hindari bersentuhan, bersalaman atau bercium pipi,
serta jauhi orang sakit.
c. Menjaga kebersihan tangan dengan cara sering cuci
tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, serta
hindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
d. Lansia maupun pendamping selalu memakai masker.
e. Bila batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan
lengan atas bagian dalam atau tisu.
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f.

Istirahat dan tidur yang cukup, minimal 6-8 jam sehari
atau lebih.
g. Menjaga lingkungan tempat tinggal agar sirkulasi udara
baik dan terpapar sinar matahari.
h. Makan makanan dengan gizi seimbang (cukup
karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral).
Selain itu minum yang cukup, dan bila diperlukan
minum multi vitamin serta hindari dan hentikan
merokok.
i. Melakukan aktivitas fisik yang cukup di rumah, seperti
olahraga ringan didalam rumah menggunakan video
tutorial, mengurus tanaman disekitar rumah sambil
berjemur di pagi hari, membuat kreativitas tangan untuk
melatih motorik, membaca buku dan mengisi teka teki
silang untuk mencegah penurunan kognisi, beribadah,
memasak makanan yang disukai atau aktivitas lain yang
menyenangkan.
j. Jauhi keramaian, perkumpulan dan kegiatan sosial,
seperti arisan, reuni, rekreasi, pergi berbelanja dan lainlain.
k. Menjaga kesehatan jiwa dan psikososial lansia dengan
cara menghindari berita/informasi yang memancing
rasa khawatir berlebihan, dan lebih banyak mengakses
berita/informasi positif yang memberi sugesti dan
keyakinan baik serta membangkitkan optimisme. Selain
itu tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan
anak, cucu dan kerabat lain maupun teman melalui
komunikasi jarak jauh, atau mengatur jadwal kunjungan
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dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan
penularan.
l. Lansia yang mempunyai penyakit kronis (seperti
Hipertensi, Diabetes atau penyakit menahun lainya)
dapat melakukan pemantauan kesehatan mandiri di
rumah menggunakan alat kesehatan sederhana, seperti
alat tensimeter digital, thermometer digital, alat cek
darah sederhana. Selain itu pastikan obat-obatan rutin
yang harus diminum setiap hari dalam jangka waktu
lama tetap cukup persediaannya di rumah.
m. Lansia dianjurkan untuk tidak pergi berobat ke
Puskesmas atau ke Rumah Sakit, kecuali mengalami
tanda-tanda kegawatdaruratan :
1) Perubahan kesadaran (bicara meracau, tidak
nyambung, lebih sering mengantuk, tiba-tiba
mengompol).
2) Nyeri dada yang memberat.
3) Diare, muntah-muntah, tidak mau makan, lemas
yang memberat, demam tinggi ≥ 380 C.
4) Jatuh yang menyebabkan nyeri hebat kecurigaan
patah tulang/ pingsan.
5) Nyeri yang memberat.
6) Perdarahan yang sukar berhenti.
7) Sesak napas yang memberat.
8) Gangguan saraf mendadak (kelemahan anggota
badan, sakit kepala hebat, bicara pelo, kejang).
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4. Pelayanan Kesehatan Masa Pandemik Covid-19 Di Fasilitas
Kesehatan
Pelayanan di fasilitas kesehatan dilakukan sesuai
Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan yang berlaku
dengan pengaturan / modifikasi untuk mencegah penularan
Covid-19 bagi tenaga kesehatan maupun pasien/pengunjung
fasilitas kesehatan termasuk para lansia. Pengaturan
pelayanan kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19
bagi lansia di fasilitas kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Triase pasien
1) Dapat memanfaatkan fasilitas teleregristrasi bagi
semua pengunjung Puskesmas, sehingga dapat
diketahui adanya pasien lansia sebelum tiba
di Puskesmas dan menyampaikan pesan pesan
antara lain: a) sejak dari rumah pakai masker;
b) menjaga jarak fisik; c) etika batuk & bersin; d)
meminimalkan yang berkunjung ke Puskesmas; serta
e) memperhatikan jadwal pelayanan khusus lansia
dan jam kehadiran; f) bagi pasien lansia dianjurkan
untuk menunda datang ke fasilitas kesehatan kecuali
mengalami kondisi kegawat daruratan.
2) Jika tidak tersedia teleregistrasi, maka triase
dilakukan kepada semua pasien pasien rawat jalan
dengan cara skrining terlebih dahulu gejala batuk,
pilek, demam, sesak napas, riwayat kontak dengan
penderita tersangka Covid-19 atau terkonfirmasi
positif Covid-19 untuk mengidentifikasi pasien
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dengan atau tanpa faktor resiko dan atau gejala
terkait Covid-19.
b. Pengaturan alur pelayanan
Tersedia jalur khusus prioritas untuk pasien lansia
sehingga tidak terlalu lama berada di fasilitas kesehatan
(bila tidak ada registrasi/ poli/lab/apotik khusus lansia
maka pasien lansia didahulukan didalam antrian).
c. Pengaturan tempat dan waktu pelayanan
1) Tempat layanan prioritas bagi lansia, baik untuk
ruang tunggu, poli khusus lansia, laboratorium dan
apotik diupayakan berada di lantai dasar dan berada
di satu lantai yang sama, untuk meminimalkan
kontak pasien lansia dengan pasien lain.
2) Jadwal pemeriksaan lansia agar dapat disosialisasikan
kepada masyarakat dan juga disosialisasikan di
lingkungan faskes menggunakan spanduk, banner,
brosur dan media lainnya.
3) Tenaga kesehatan mengedukasi lansia untuk tetap
menggunakan masker selama diruang pemeriksaan
dan ruang tunggu. Edukasi dilakukan dengan sabar
dan sesuai kondisi/kemampuan lansia menangkap
informasi.
4) Ruang rawat inap bagi pasien lansia diharapkan
dipisahkan dengan ruang rawat inap pasien lainnya.
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5) Tenaga kesehatan yang bisa melayani lansia adalah
yang sehat.
6) Bila
memungkinkan
dapat
menyediakan
telekonsultasi bagi lansia yang ingin berkonsultasi
kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.

d. Pengaturan pelayanan farmasi
1) Obat rutin bagi pasien lansia yang memiliki penyakit
kronis/ degeneratif dengan pengobatan jangka
Panjang dapat diberikan untuk 2 bulan sesuai Surat
Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS
No. 14 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan
bagi Peserta JKN Selama Masa Pencegahan Covid-19.
2) Bila memungkinkan menyediakan layanan antar
obat kepada lansia sehingga lansia tidak perlu terlalu
lama berada di fasilitas kesehatan.
e. Pelaksanaan layanan Homecare
1) Kegiatan homecare oleh petugas kesehatan,
terutama bagi lansia risiko tinggi (risti), lansia yang
tinggal sendirian dan lansia dengan ketergantungan
sedang, berat dan total melalui kunjungan rumah,
namun dilakukan dengan tetap mematuhi protokol
pencegahan penularan Covid-19.
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2) Layanan yang diberikan pada homecare sesuai
kebutuhan individu pasien lansia, baik terkait
tindakan Perawatan Jangka Panjang pada Lansia
dan edukasi tentang upaya pencegahan penularan
Covid-19 bagi lansia dan pendamping lansia.
f.

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas
sektor terkait, organisasi kemasyarakatan dan dunia
usaha/mitra dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan
lansia selama masa pandemi Covid-19, seperti penyediaan
tensimeter digital bagi lansia dengan perawatan jangka
panjang, thermometer digital bagi lansia, penyediaan
APD bagi tenaga kesehatan, penyediaan dan pemanfaatan
jaringan telekomunikasi untuk pemantauan kesehatan
lansia, dan kegiatan lainnya.

5. Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia di Era Covid-19
Salah satu upaya promotif dan preventif bagi Pralansia
dan Lansia di wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan
pemberdayaan masyarakat melalui posyandu Lansia. Pada
masa pandemi ini, maka adaptasi untuk pelaksanaan
posyandu lansia adalah :
a. Pelaksanaan Posyandu Lansia ditunda dan informasi
penundaan disampaikan melalui jejaring Puskesmas.
Posyandu lansia dapat diselenggarakan kembali
apabila situasi sudah dinilai memungkinkan dengan

Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia

123

memperhatikan aturan dan komando Pemerintah, baik
Pusat maupun daerah, dengan penerapan protocol
pencegahan penularan Covid-19.
b. Selama penundaan posyandu lansia, optimalisasi peran
kader dalam pemantauan kesehatan lansia dengan
komunikasi jarak jauh kepada lansia atau keluarga/
pendamping lansia, misalnya WhatsApp atau SMS.
c. Pemantauan kesehatan lansia oleh kader yang dapat
dilakukan antara lain berupa pemantauan kondisi
kesehatan lansia secara umum dan keluhan terkait
kesehatan bila ada dan edukasi informasi kesehatan dan
gizi dibawah pembinaan tenaga kesehatan puskesmas.
d. Jika pada pemantauan kesehatan lansia oleh kader
tersebut ditemukan keluhan dan atau masalah kesehatan,
maka kader dapat melaporkan kepada tenaga kesehatan
puskesmas untuk ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan,
bila perlu dengan melakukan kunjungan rumah.

C. Konsep dan Model Teori Keperawatan Calista Roy
Pada awalnya konsep adaptasi Calista Roy termasuk dalam
kerangka konsep Harry Helson (ahli fisiologis psikologis). Teori
adaptasi Roy menggunakan pendekatan yang dinamis, dimana
peran perawat memberikan asuhan keperawatan dengan
memfasilitasi kemampuan klien untuk melakukan adaptasi dalam
menghadapi perubahan kebutuhan dasarnya. Proses adaptasi

124

Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia

Calista Roy memandang manusia secara holistic yang merupakan
suatu kesatuan. Untuk sejahtera harus tercipta keseimbangan
antara bagian-bagian dimensi menjadi satu kesatuan yang utuh.
Hal tersebut dapat diperoleh melalui proses adaptasi.
Calista Roy menjelaskan bahwa adaptasi merupakan suatu
proses dan hasil dimana pemikiran dan perasaan seseorang
sebagai individu atau kelompok yang sadar bahwa manusia dan
lingkungan adalah suatu kesatuan atau dengan kata lain adaptasi
merupakan respon positif terhadap perubahan lingkungan (Roy,
2009). Teori adaptasi Calista Roy merupakan model keperawatan
yang menguraikan bagaimana individu mampu meningkatkan
kesehatan dengan cara mempertahankan perilaku adaptif serta
mampu merubah perilaku yang inadaptif.
Menurut Roy sebagai sasaran asuhan keperawatan adalah
individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dipandang
sebagai suatu system yang menyeluruh (holistic adaptif system) dalam
segala aspek yang merupakan suatu kesatuan. System terdiri dari
proses input, control processes, effectors, output dengan penjelasan
sebagai berikut :
INPUT

CONTROL

Stimuli
adaptation
level

Coping
mechanism:
‐ Regulator
‐ Cognator

EFFECTORS

Physiological
function:
‐ Self concept
‐ Role function
‐ Interdependency

OUTPUT

Adaptive
and
ineffective
response

FEEDBACK

1. Input
Roy mengindentifikasi
bahwa
input
merupakan
stimulus,
kesatuan
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informasi, bahan-bahan atau energy dari lingkungan yang dapat
menimbulkan respon atau tindakan, input dibagi menjadi tiga tingkatan

1. Input
Roy mengindentifikasi bahwa input merupakan
stimulus, kesatuan informasi, bahan-bahan atau energy
dari lingkungan yang dapat menimbulkan respon atau
tindakan, input dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :
stimulus fokal, konstektual, dan stimulus residual.
a. Stimulus fokal
Stimlus fokal merupakan suatu respons stimulus yang
diberikan langsung terhadap input yang masuk.
b. Stimulus kontekstual
Stimulus kontekstual merupakan semua stimulus
lain yang dialami seseorang baik internal maupun
eksternal yang mempengaruhi situasi dan dapat
diobservasi, diukur dan secara bersama dimana dapat
menimbulkan respon negative pada stimulus fokal.
c. Stimulus residual
Stimulus residual merupakan ciri-ciri tambahan
yang ada dan relevan dengan situasi yang ada tetapi
sukar untuk diobservasi. Meliputi : kepercayaan
seseorang terhadap sesuatu sikap, sifat individu yang
berkembang sesuai pengalaman yang lalu, hal ini akan
memberikan proses belajar untuk bertoleransi.
2. Control Processes
Proses control menurut Roy merupakan bentuk dari
mekanisme koping yang digunakan. Mekanisme control
ini dibagi atas regulator dan kognator yang merupakan
subsistem.
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a. Subsistem Regulator
Subsistem Regulator terdiri dari komponenkomponen, yaitu : input, proses, dan output. Input
stimulasi dapat berasal dari internal atau eksternal.
Transmiter regulator system terdiri dari bahan kimia,
neural, atau berasal dari system endokrin. Reflex
otonom merupakan respon neural, system otak dan
spinal cord yang diteruskan sebagai perilaku output
dari system regulator. Banyak proses fisiologis yang
dapat dinilai sebagai perilaku regulator subsistem.
b. Subsistem Kognator
Stimulus untuk subsistem kognator dapat
berasal dari eksternal maupun internal. Perilaku
output dari regulator subsistem dapat menjadi
stimulus umpan balik untuk hubungan dengan fungsi
otak dalam memproses informasi berhubungan
dengan proses internal dalam memilih atensi,
mencatat dan mengingat. Belajar berkolerasi dapat
melalui proses imitasi, insight (pengertian yang
mendalam), reinforcement (penguatan) dan insight
(pengertian yang mendalam). Pengambilan keputusan
dan penyelesaian masalah dapat diartikan sebagai
suatu proses internal yang berhubungan dengan pihak
penilaian atau analisa. Emosi dapat diartikan sebagai
suatu proses pertahanan untuk mencari keringanan,
menggunakan penilaian dan kasih sayang serta cinta.
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3. Effectors
System adaptasi (effectors) memiliki empat metode
adaptasi diantaranya :
a. Nutrisi
Nutrisi merupakan kebutuhan yang berhubungan
dengan system pencernaan seperti indigesti
dan asimilasi dari metabolisme dan makanan,
penyimpanan energy, membentuk jaringan dan
regulasi dari proses metabolisme.
b. Eliminasi
Eliminasi merupakan proses fisiologis untuk
membuang atau mengekresikan zat-zat yang tidak
diperlukan lagi oleh tubuh dari hasil metabolism
melalui ginjal dan intestinal.
c. Aktivitas dan istirahat
Aktivitas dan istirahat merupakan keseimbangan
dalam proses dasar kehidupan manusia yang
mencakup mobilisasi (pergerakan atau perpindahan)
dan tidur yang dapat memberikan fungsi fisiologis
secara optimal dari semua komponen dan periode
perbaikan (repair periode) dan pemulihan (recovery).
d. Proteksi
Proteksi merupakan perlindungan pada dua proses
kehidupan dasar yaitu proses pertahanan spesifikasi
dan non spesifikasi atau imunitas.
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4. Mode Adaptasi Konsep Diri
Focus spesifiknya adalah psikologi dan spiritual
pada manusia sebagai system. Konsep diri merupakan
bentuk reaksi persepsi internal dan persepsi lainnya.
Konsep diri terdiri dari : physical self (body sensation, body
image) dan personal self (self consistency, self ideal dan moralethic-spiritual). Body sensation yaitu bagaimana seseorang
memandang fisiknya atau dirinya sendiri. Body image
yaitu bagaimana seseorang untuk memelihara dirinya
sendiri dan menghindari dari ketidakseimbangan. Self
ideal hubungannya dengan apa yang harus dilakukan
dan moral-ethic-spiritual yaitu keyakinan seseorang dan
evaluasi diri (Roy, 2009) (Tomey & Alligood, 2010).
a. Mode Fungsi Peran
Satu dari dua mode social dan focus terhadap
peran seseorang dalam masyarakat. Fungsi peran
merupakan proses penyesuaian yang berhubungan
dengan bagaimana peran seseorang dalam mengenal
pola-pola interaksi social dalam hubungan dengan
orang lain. Peran dibagi menjadi tiga yaitu peran
primer, sekunder, dan tersier. Peran primer yaitu
peran yang ditentukan oleh jenis kelamin, usia, dan
tahapan tumbuh kembang. Peran sekunder ialah
peran yang harus diselesaikan oleh tugas peran primer.
Peran tersier merupakan cara individu menemukan
harapan dari peran mereka, fokusnya pada bagaimana
dirinya dimasyarakat sesuai kedudukannya (Roy,
2009) (Tomey & Alligood, 2010).
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b. Mode Adaptasi Interdependensi
Bagian akhir dari metode yang dijabarkan oleh
Roy, berfokus pada hubungan seseorang dengan
orang lain. Hubungan interdependensi di dalam nya
mempunyai keinginan dan kemampuan memberi dan
menerima semua aspek seperti cinta, hormat nilai,
rasa memiliki, waktu dan bakat (Roy, 2009) (Tomey
& Alligood, 2010).
5. Output
Output dari suatu system adalah perilaku yang
dapat diamati, diukur atau secara subyektif dapat
dilaporkan baik berasal dari dalam maupun dari luar.
Perilaku ini merupakan umpan balik untuk system. Roy
mengkategorikan output system sebagai suatu respon
yang adaptif, respon adaptif ialah ketika seseorang mampu
menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan dan situasi.
Respon yang adaptif dapat meningkatkan kemampuan
seseorang yang secara menyeluruh dan dapat terlihat jika
seseorang mampu melaksanakan tujuan yang berkaitan
dengan kelangsungan hidup, perkembangan, reproduksi
dan keunggulan.
Sedangkan respon yang maladaptive perilaku
yang tidak mendukung tujuan ini. Roy menggunakan
mekanisme koping untuk memaparkan atau menjelaskan
proses control individu sebagai adaptif system. Roy
memaparkan konsep ilmu keperawatan yang unik, yang
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terdiri dari regulator dan kognator, mekanisme tersebut
merupakan bagian dari subsistem adaptasi.
Tabel Analisis Teori Model Calista Roy
Penjelasan

Clarity
(Kejelasan)

Teori keperawatan Roy mampu mengidentifikasi
dan menjabarkan konsep khusus yang
berhubungan dengan hal – hal nyata dalam
keperawatan.

Simplicity
Dalam menunjang aplikasi, teori Roy yang
(Kesederhanaan) sederhana sehingga dapat digunakan perawat
untuk mengkaji respons, prilaku pasien terhadap
stimulus. Meliputi : fungsi fisiologis, konsep diri,
fungsi peran dan interdependensi, selain itu juga
dapat mengkaji stressor yang dihadapi oleh pasien
yaitu stimulus fokal, kontekstual, dan residual,
sehingga diagnosis yang dilakukan oleh perawat
dapat lebih lengkap dan akurat.
Generally
(Generalisasi)

Teori dan model adaptasi yang dikemukakan
oleh Roy dapat dengan medah diaplikasikan oleh
perawat di berbagai tatanan. Dengan penerapan
dari teori adaptasi Roy, perawat sebagai pemberi
asuhan keperawatan dapat mengetahui dan
memahami seseorang (pasien), tentang faktor faktor yang menimbulkan stres pada seseorang,
proses mekanisme koping dan effektor sebagai
upaya individu untuk mengatasi stres.
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Penjelasan

Emprical
precision
(Presisi Empiris)

Teori dan keperawatan Roy memudahkan kita
sebagai perawat untuk mengaplikasikan dan
menggunakannya, karena adanya definisi, definisi
dan asumsi – asumsi yang dapat digunakan mulai
mode adaptasi fisiologis, mode peran, konsep diri
dan adaptasi interdependensi.

Derivable
consequence
(Konsekuensi
yang didapat)

Teori keperawatan Roy mengenai adaptasi
memberikan kerangka berpikir yang mengarah
pada tindakan keperawatan yang berhubungan
dengan mode adaptasi fisiologis, mode peran,
konsep diri dan adaptasi interdependensi.

D. Analisis penerapan Teori Roy terhadap pelayanan posynadu
lansia pada masa pandemi adalah sebagai berikut:
1. Input
Roy mengidentifikasi tiga stimulus yang dapat
menimbulkan respon atau tindakan yaitu stimulus fokal,
kontekstual dan residual. Stimulus fokal pada masa pendemi
adalah adanya wabah Covid-19 yang berdampak langsung
terhadap pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia.
Wabah ini berdampak langsung dan menyebabkan penurunan
pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh lansia.
Stimulus kontekstual pada maslaah ini adalah usia lansia
yang merupakan kelompok resiko tinggi yang sangat rentan
menderita atau terinfeksi Covid-19, pelayanan kesehatan
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yang tidak tersedia, kurangnya pengetahuan terhadap wabah
Covid-19, PHBS yang rendah dan masih banyak ditemukan
lansia dengan perilaku merokok. Stimulus residual adalah
sikap lansia terhadap pandemi Covid-19 dimana masih banyak
lansia di Indonesia tidak menerapkan protokol kesehatan.
2. Process
Proses control dibagi atas regulator dan kognator. Pada sub
sistem regulator, lansia mengalami peningkatan permasalahan
kesehatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 seperti
tekanan darah dan gula darah yang tidak terkontrol
dikarenakan pelayanan posyandu lansia tidak tersedia.
Sedangkan untuk sub sistem kognator, paparan informasi
terkait Covid-19 tidak didapatkan oleh lansia dari posyandu
lansia sehingga pengetahuan terkait wabah Covid-19 masih
rendah. Lansia tidak bisa memutuskan langkah-langkah yang
seharusnya dilakukan untuk mencegah terinfeksi Covid-19.
3. Efektor
System adaptasi (effectors) memiliki empat metode
adaptasi yaitu nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat serta
proteksi. Pada aspek nutrisi, selama masa pandemi seharusnya
lansia menjaga asupan nutrisi agar imunitas tubuh dapat
terjaga dengan baik. Sistem adaptasi pada eliminasi berkaitan
dengan sistem adaptasi nutrisi, apabila asupan nutrisi baik
maka adaptasi eliminasi juga akan baik misal lansia yang
mengkonsumsi makanan yang tinggi serat maka lansia tersebut
tidak akan menderita konstipasi. Hal ini akan menurunkan
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peluang lansia mengalami masalah kesehatan sehingga tidak
harus datang ke pelayanan kesehatan yang beresiko penularan
Covid-19.
Sistem adaptasi aktivitas dan istirahat pada lansia harus
terjaga dengan baik. Kedua aktivitas ini harus dijaga agar
seimbang. Anjuran tetap di rumah harus mendapatkan
perhatian pada aspek aktivitas, dimana lansia tetap melakukan
aktivitas walaupun hanya di rumah. Sistem adaptasi proteksi
adalah lansia harus selalu mengikuti protokol kesehatan baik
di dalam rumah maupun di luat rumah.
4. Mode adaptasi konsep diri
Mode adaptasi konsep diri terdiri dari mode fungsi peran
dan mode interdependensi. Lansia harus tetap menjalankan
perannya walaupun hanya beraktivitas di dalam rumah.
Misalnya lansia didampingi untuk bisa berinteraksi secara
online dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pengajian
online, pertemuan online, dll. Apabila lansia masih dapat
beraktivitas dengan baik maka adaptasi ketergantungannya
pun dapat dilakukan dengan baik. Lansia tetap menjadi lansia
yang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.
5. Output
Output adalah respon akhir yang diukur apakah lansia
adaptif atau inefektif. Lansia yang adaptif adalah lansia yang
bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi pandemi Covid-19
dimana lansia tidak terinfeksi dan dapat melewati masa
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pandemi dengan sehat fisik dan sehat mental. Sedangkan
respon inefektif sebaliknya yaitu lansia yang terinfeksi Covid19
dan mengalami gangguan fisik dan mental selama masa
pandemi.

E. Kesimpulan
Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus
corona. Virus ini menyerang saluran pernafasan. Gejala Covid-19
yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering.
Beberapa orang mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung
tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Untuk proses
penularan terjadi dari orang ke orang sehingga perlu adanya
pencegahan yang harus dilakukan. Pada era pandemi saat ini,
kelompok lansia merupakan kelompok yang paling berisiko
mengalami keparahan/morbiditas dan mortalitas akibat penyakit
Covid-19
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BAB V
ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANJUT USIA
DI MASA PANDEMI

Tujuan:
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran asuhan
keperawatan pada lansia di masa pandemi Covid-19 dengan
pendekatan 3S (SDKI, SLKI, SIKI)

A. Pengkajian
1.

Data Umum
Nama			
: Ibu S
Usia			
: 69 tahun
Agama			: Islam
Alamat			
: Dusun Kweni
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan Terakhir
: IRT
Status Perkawinan
: Menikah
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2. Riwayat Kesehatan Saat ini:
Kesehatan Ibu S saat ini adanya katarak di mata kanan dan
kiri Ibu S. Tekanan dari Ibu S dalam rentang normal, gula
darah Ibu S dalam rentang normal, dan asam urat Ibu S
dalam rentang normal.
3. Riwayat Kesehatan Keluarga:
Ibu S mengungkapkan bahwa orang tua nya tidak ada keluhan
sebelumnya dan saat dahulu pemeriksaannya tidak seperti
sekarang sehingga tidak tahu apakah memiliki riwayat sakit
atau tidak. Orang tua Ibu S meninggal karena usia tua dan
Ibu S tidak tahun riwayat kesehatan saudaranya.
4. Keluhan saat ini:
Keluhan yang dirasakan saat ini matanya beruwet dan kurang
jelas dalam melihat.
5. Kebiasaan:
a. Merokok: ya/tidak, jumlah......
b. Minum Alkohol: ya/tidak
c. Makan sehari-hari: nasi, bakmi, tempe, tahu, sayur, jarang
sekali makan buah, minum air putih dan teh. Setiap pagi
minum tea manis, sehari bisa sampai dua kali.
d. Olahraga(jenis/intensitas): Tidak olahraga karena sudah
tidak mampu untuk olahraga. Tidak pernah ikut senam
lansia namun setiap pagi selalu jualan keliling desa jalan
kaki.
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b. Minum Alkohol: ya/tidak
c. Makan sehari-hari: nasi, bakmi, tempe, tahu, sayur, jarang sekali makan
buah, minum air putih dan teh. Setiap pagi minum tea manis, sehari bisa

e. Riwayat
Alergi
sampai dua
kali. : tidak ada riwayat alergi
f. d. Obat-obatan
yang digunakan
saatkarena
ini sudah
(dosistidakdan
Olahraga(jenis/intensitas):
Tidak olahraga
mampu
pemakaian)
untuk olahraga. Tidak pernah ikut senam lansia namun setiap pagi selalu
jualan keliling
jalan kaki.
Dengan
resepdesa
dokter:
e. Riwayat Alergi : tidak ada riwayat alergi

Tanpa resep dokter: Vitamin, obat tidur tapi sudah lupa
namanya
apa
Dengan resep dokter: -

f. Obat-obatan yang digunakan saat ini (dosis dan pemakaian)

Tanpa resep dokter: Vitamin, obat tidur tapi sudah lupa namanya apa

6. Genogram
6. Genogram
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7. Pemeriksaan Fisik
a. Keadaan umum
Nyeri: Tidak ada nyeri
BB saat ini : 54 kg
TB: 155 cm
BMI: 22.5
Status gizi : Gizi cukup / Gizi lebih / Gizi kurang
Personal Hygine: Secara umum penampilan Ibu S terlihat
rapi dan bersih. Tidak terlihat adanya perawatan diri yang
buruk.
b. Sistem persepsi sensori
Pendengaran :
• Dengar suara normal: Ibu S dapat mendengar suara
normal
• Tes garpu tala: tidak dilakukan
• Alat Bantu dengar: tidak menggunakan
Penglihatan
:
• Kacamata: tidak menggunakan kacamata
• Katarak: Klien merasa pandangannya bruwet atau tidak
jelas seperti berawan. Klien mengakui kalau matanya
memiliki katarak sebelah kanan dan diri namun sudah
lupa sejak kapan.
Pengecap/Penghidu :
• Hygiene mulut baik/kurang
• Gigi palsu
ada/tidak
Peraba: Klien masih dapat merasakan panas dan dingin,
membedakan halus atau kasar, membedakan tumpul atau
tajam
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c. Sistem pernafasan
Frekwensi : 20x/menit
Suara nafas : rhonki
Ibu S tidak merasakan sesak, tidak
merasa kesulitan bernafas
d. Sistem kardiovaskular
Tekanan darah : 130/80mmHg
Nadi: 88x/menit
Capillary Refill: kurang dari 2 detik
e. Sistem saraf pusat
Kesadaran : compos mentis
Orientasi waktu : Ibu S masih dapat menyebutkan hari,
tanggal, tahun dan waktu dengan tepat
Orientasi orang : Ibu S masih dapat mengenali orangorang disekitarnya
f. Sistem gastrointestinal dan perkemihan
Nafsu makan : nafsu makan tidak mengalami gangguan
Pola makan : Ibu S makan 2 kali sehari. Setiap pagi akan
diawal dengan minum tea manis terlebih
dahulu lalu akan makan di pagi hari dan
sore hari. Pada sore hari akan minum tea
manis lagi. Makanan yang sering dimakan
Ibu S adalah tempe, tahu, telur, ikan tidak
terlalu sering, dan sayur-sayur. Ibu S juga
terkadang membuat sayur yang bersantan.
Ibu S mengaku jarang makan buah.
BAB : 1x sehari dan tidak terdapat gangguan selama BAB
BAK : tergantung dari konsumsi air berapa banyak
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biasanya sehari 3-4x, ibu S mengaku memang tidak
terlalu banyak mengkonsumsi air putih sehariharinya
g. Sistem musculoskeletal
Kemampuan ADL: Ibu S masih dapat melakukan ADL
secara mandiri
Tdk Tlg Bahu Siku Tangan Pinggul Lutut Kaki
ada blk
Deformitas
v
Retang gerak v
Nyeri
v
Benjolan/
v
peradangan
h. Sistem integument
Keadaan kulit: sangat kering / biasa / basah
Bercak kemerahan ada / tidak, lokasi ................................
Lesi kulit lain ada / tidak. Curiga keganasan ...................
Decubitus ada/tidak (gambarkan lokasi,ukuran dan
tingkatan)
i.

Sistem reproduksi
Normal/abnormal, jelaskan: Saat ini Ibu S sudah tidak
melakukan hubungan seksual dan telah mengalami
menoupuse. Ibu S juga tidak merasakan keluhan pada
organ reproduksinya.
Tes papsmear dilakukan/tidak
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8. Psikososial Budaya dan Spiritual
a. Psikologis
1)		 Perasaan saat ini dalam menghadapi masalah
Saat ini yang dirasakan Ibu S adalah kebingungan
karena adanya pandemi COVID 19. Ibu S
mengungkapkan secara ekonomi sangat terdampak.
Jualan memang tidak sebanyak dulu dan penghasilan
anaknya juga berkurang. Saat ini, hanya dapat
mencukupi kebutuhan sehari-hari saja.
2) Cara mengatasi masalah tersebut
Ibu S tetap merasa bersyukur dengan apa yang
didapatkannya hari ini. Sesulit apapun Ibu S merasa
ikhlas menjalani kondisi tersebut karena ada Allah
yang akan menolong. Ibu S tetap akan mengusahakan
untuk berjualan walaupun hasilnya tidak sebanyak
sebelum pandemi.
3) Rencana klien setelah masalah terselesaikan
Apabila pandemi sudah selesai Ibu S akan menambah
jumlah jualannya lagi seperti waktu sebelum pandemi.
4) Pengetahuan klien tentang masalah atau penyakit
yang ada
Ibu S memahami kondisinya saat ini sudah tua dan
memiliki katarak sehingga harus jauh lebih hati-hati
apalagi masih sering jualan namun bila tidak jualan
akan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
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b. Sosial
1) Aktivitias atau peran di masyarakat
Ibu S sehari-harinya sehari-harinya berjualan keliling
desa. Ibu S berjualan bubur atau terkadang bakmi
dan capcay. Ibu S membuat sendiri makanan yang
akan dijual setiap harinya. Setiap pagi setelah subuh
Ibu S akan memasak dan menyiapkan dagangannya.
Selanjutnya, Ibu S akan bersiap-siap untuk menjual
dagangannya dengan berkeliling desa dari pukul
09.00 hingga pukul 11.00 atau hingga dagangannya
habis. Ibu S tidak mau menitipkan jualannya
dikarenakan untung yang diperoleh lebih sedikit
dibandingkan dengan berjualan sendiri. Dalam
membeli bahan baku dagangannya, Ibu S akan pergi
ke Pasar Niten menggunakan sepeda. Mobilitas
sehari-hari Ibu S menggunakan sepeda. Ibu S juga
menggunakan sepeda untuk pergi ke puskesmas. Ibu
S saat ini masih aktif dalam kegiatan di masyarakat.
Beliau sering membantu-bantu bila ada tetangganya
yang membuat acara. Ibu S tidak mengikuti posyandu
lansia dikarenakan terlalu repot untuk mengikuti
acara tersebut.
2) Kebiasaan di lingkungan yang tidak disukai
Kebiasaan yang tidak disukai dari lingkungan
adalah kondisi rumah yang dekat dengan jalan raya
menyulitkan simbah untuk mobilitas secara aktif,
keluarganya juga memiliki kegiatan masing-masing
sehingga sering kali tidak dapat mengantar simbah
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untuk berpergian. Sebenarnya Ibu S merasa khawatir
setiap kali berpergian namun bila tidak pergi sendiri,
ia tidak dapat jualan.
3) Cara mengatasinya
Ibu S membatasi mobilitasnya, hanya berpergian jika
dirasa perlu.
4) Pandangan klien tentang aktifitas sosial di
lingkungannya
Ibu S merasa aktifitas sosial di lingkungannya sangat
baik. Orang-orang di wilayah desa nya sangat ramah
dan suka menolong satu dengan yang lainnya.
Anak-anak di wilayah ini juga sopan-sopan dan
meenghormati orang yang lebih tua. Ibu S merasa
nyaman dengan lingkungan RT 08 Dusun Kweni.
c. Budaya
1) Budaya yang diikuti klien
Ibu S merupakan warga Yogyakarta asli sehingga
kebiasaan dan budaya yang melekat merupakan
budaya Jawa. Ibu S tidak pernah melakukan
perpindahan wilayah sehingga sangat kental budaya
Jawa. Ibu S masih berperan aktif dalam kegiatan
sehari-hari di desa. Apabila ada kegiatan rewang
(bantu-bantu masak saat ada tetangga yang memiliki
acara) Ibu S masih berpartisipasi dalam kegiatan
tersebut. Ibu S juga menggunakan bahasa Jawa untuk
komunikasi sehari-hari. Ibu S memahami bahasa
Indonesia namun setiap kali diajak berbicara Ibu S
akan menjawab menggunakan bahasa Jawa.
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2) Keberatan/tidak terhahdap budaya yang diikuti
Ibu S merasa tidak keberatan dengan budaya yang ada
dikarenakan budaya tersebut sudah melekat dalam
diri Ibu S.
d. Spiritual
1) Aktivitas ibadah sehari-hari yang dilakukan
Ibu S sering kali melakukan sholat tahajud pada
tengah malam. Ibu S juga melakukan ibadah sholat
wajib secara teratur 5 waktu. Ibu S melakukan ibadah
di rumah dikarenakan masjid adanya di wilayah RT
lain.
2) Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan
Ibu S masih dapat menjalankan ibadah puasa
Ramadhan setiap tahunnya. Ibu S juga sebelum
pandemi sering mengikuti pengajian seminggu sekali.
Ibu S tidak mengalami kendala dalam melakukan
ibadah wajib umat muslim, ia merasa fisiknya masih
sangat mampu untuk melakukan hal tersebut.
3) Apa keyakinan klien tentang peristiwa / masalah
kesehatan yang sekarang dialami
Ibu S meyakini apapun yang sedang dialami oleh Ibu
S saat ini merupakah kehendak Allah dan pilihan
yang terbaik dari Allah. Ibu S hanya bisa berusaha
dan berdoa untuk diberikan petunjuk dalam
menghadapinya. Ibu S juga menanggap wajar ketika
adanya penurunan fungsi dalam dirinya dikarenakan
usia nya juga yang sudah tua.
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Format Pemeriksaan MMSE
(Mini-Mental State Examination)
Nama Pasien
Usia pasien
Pendidikan

: Ibu S			
: 			
: 			

Nama pemeriksa : Ns Farah
Tanggal
:
Waktu
:

Skor
Orientasi
Tertinggi
1.
Sekarang ini (tahun), (musim), (bulan), 5
(tanggal), (hari), apa?
2.
Kita berada di mana ? (negara), (propinsi), 5
(kota), (panti wredha), (lantai/kamar)
Registrasi Memori
3.
Sebut 3 obyek.
3
Tiap obyek 1 detik, kemudian lansia
diminta mengulangi 3 nama obyek
tadi. Nilai 1 untuk setiap nama obyek
yang benar. Ulangi sampai lansia dapat
menyebutkan dengan benar. Catat jumlah
pengulangannya.
Atensi dan Kalkulasi
4.
Kurangkan 100 dengan 7, kemudian 5
hasilnya berturut-turut kurangkan dengan
7 sampai pengurangan kelima (100 ; 93 ; 86
; 79 ; 72 ; 65). Nilai 1 untuk tiap jawaban
yang benar. Hentikan setelah 5 jawaban.

Pengenalan Kembali (recalling)
5.
Lansia diminta menyebut lagi 3 obyek di 3
atas
(pertanyaan ke-3)
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Dicapai
5
5

3

5

3

Bahasa
6.
Lansia diminta menyebut 2 benda yang
ditunjukkan perawat,
misal : pensil, buku
7.
Lansia diminta mengulangi ucapan
perawat :
namun, tanpa, apabila
8.
Lansia mengikuti 3 perintah dari perawat
: ambil kertas itu dengan tangan kanan Anda,
lipatlah menjadi dua, dan letakkan di lantai
9.
Perawat menulis di selembar kertas
kemudian lansia diminta membaca dan
melakukan perintah :
Pejamkan mata Anda
10. Lansia diminta menulis kalimat singkat
tentang pikiran / perasaan secara spontan
di bawah ini. Kalimat terdiri dari 2 kata
(subyek dan predikat) :
11.

2

2

1

1

3

3

1

1

1

1

…………………………………………………….
Lansia diminta menggambar bentuk di 1
bawah ini:

0

Skor Total

29

30
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Interpretasi :
Jumlah respon dijumlahkan dan dikategorikan menjadi :
(1) Skor ≤ 9
: Kerusakan / gangguan kognitif berat
(2) Skor 10-19 : Kerusakan/ gangguan kognitif sedang
(3) Skor 20-26 : Kerusakan/ gangguan kognitif ringan
(3) Skor 27-30 : Tak ada gangguan kognitif.
Sumber : Dimodifikasi dari Yellowlees, P. (2002). MJA Practice
Essentials — Mental Health : 1. Psychiatric assessment in community
practice, Med. Jou. of Australia. http://www.mja.com.au. Diunduh
pada tanggal 14 November 2003.
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The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
Petunjuk: pertanyaan-pertanyaan dibawah ini terkait kebiasaan
tidur anda selama sebulan terakhir saja. Jawaban anda haruslah
mengindikasikan jawaban yang paling tepat menggambarkan sebagian
besar waktu anda selama sebulan kebelakang. Silakan jawab semua
pertanyaan.
Selama sebulan terakhir:
1. Kapan biasanya anda berangkat tidur? 21.00
2. Berapa lama (dalam menit) waktu yang anda butuhkan untuk
jatuh tertidur? 60 menit
3. Jam berapa biasanya anda bangun tidur di pagi hari? 24.00
4. Berapa jam waktu tidur yang anda dapatkan setiap malam? (bisa
saja berbeda
dengan waktu yang anda habiskan berbaring di kamar) 3 jam
(sering terbangun 1-2 jam setiap malam)
5.

Selama sebulan
Tidak
Tiga kali
terakhir, berapa
ada
Kurang Satu atau
atau
sering anda
selama
dari
dua kali
lebih
kesulitan untuk sebulan seminggu seminggu dalam
tidur
terakhir sekali (1)
(2)
seminggu
karena anda......
(0)
(3)
a. Tidak dapat
V
jatuh tertidur
dalam waktu 30
menit
b. Terjaga di
V
tengah malam
atau di awal
pagi
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c. Harus bangun
untuk ke kamar
mandi
d. Tidak dapat
bernapas
dengan nyaman
e. Batuk atau
mengorok
dengan keras
f. Merasa terlalu
dingin
g. Merasa terlalu
panas
h. Bermimpi
buruk
i. Merasakan
nyeri
j. Alasan lain,
tolong jelaskan
dan berapa
sering tidur
anda terganggu
karena alasan
ini: bising
lingkungan,
suara kucing
peliharaan
berkelahi,
suara cucu
yang bergadang
hingga pagi
dan membuat
gaduh
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v
v

v

v
v
v
v

v
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6.

7.

8.

Selama sebulan
terakhir,
seberapa sering
anda
menggunakan
obat-obatan
(resep dokter/
bebas) untuk
membantu anda
tidur?
Selama sebulan
terakhir,
seberapa sering
anda kesulitan
untuk tetap
terjaga selama
mengemudi,
makan, atau
berkegiatan
sosial?
Selama sebulan
terakhir, berapa
banyak masalah
yang membuat
anda tidak
bersemangat
dalam
beraktivitas?

v

v

v

Sangat Cukup Kurang Buruk
baik
baik
baik
(3)
(0)
(1)
(2)
9. Selama sebulan terakhir,
bagaimana anda menilai
kualitas tidur anda secara
umum?

v
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Komponen
1
Komponen
2

#9 skor..........................................................
.........................................................
skor#2 skor (<15mnt =0; 16-30mnt=1;
31-60mnt =2, >60mnt =3) +#5a
...................
(jika total jumlah senilai ...................
0=0; 1-2=1; 3-4=2;5-6=3)
..........

C1 (2)
C2 2 +
3 = 5 (3)

Komponen
3
#4 skor (>7 =0; 6-7 = 1; 5-6=2, 5=3) .............
Komponen (total # waktu tidur)/(total # waktu di
4
atas Kasur) x100
>85% = 0; 75%-84%=1; 65%-74%=
2, <65%=3.........................................
Komponen Jumlah skor #5b hingga #5j (0=0; 1-9=1; 10-18=
5
2; 19-27 = 3)................................
Komponen #6 skor ...........................................................
6
.........................................................
Komponen #7 skor + #8 skor (0=0; 1-2=1; 3-4 =2; 5-6=3)
7
.........................................................
Jumlahkan total
nilai komponen
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C3

3

C4

3

C5

1

C6

1

C7 0
(kualitas
adalah 13 tidur
skor PSQI buruk)

Pengkajian jatuh
Bagian 1
Nama : Ibu S
Usia :69 Tahun
Tanggal:
Riwayat jatuh
Deskripsi kejadian jatuh
Kami perlu mendengar rincian kerjadian saat anda jatuh agar kami
dapat menemukan penyebanya. Jawablah pertanyaan berikut ini
tentang kejadian jatuh yang baru anda alami.
Kapan anda jatuh? 1 tahun lalu saat bersepeda akan pergi ke pasar
Tanggal (perkiraan) tidak ingat siang/malam
A. Apa yang anda lakukan sebelum jatuh? Bersepeda lalu merasa
kehilangan keseimbangan
B. Apakah anda mengingat kejadian jatuh tersebut? .....atau anda
diberitahu orang lain? Mengingat kejadian jatuhnya
C. Apa yang anda rasakan saat akan jatuh? Rasanya kaget dan
badannya sakit
D. Bagaimana perasaan anda saat jatuh? Merasa bingung saat
terjatuh
E. Bagian tubuh mana yang terkena benturan? Kaki dan badan
sebelah kanan
F. Apakah anda membentur benda tertentu? Jatuh ke jalan beraspal
G. Bagian tubuh mana yang cidera? Hanya lecet-lecet di kaki dan
memar
H. Adakah hal lain yang anda ingat? Tidak ada
I. Apakah anda pingsan? Tidak
J. Apakah anda merasakan nyeri sendi? Tidak
K. Apakah anda mengalami ketidakseimbangan sendi? Tidak
L. Apakah kaki anda bermasalah? Tidak
M. Apakah anda menggunakan tongkat/ walker/ alat bantu jalan?
Tidak
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Seberapa sering anda jatuh selama 6 bulan ke belakang?
Tidak pernah jatuh selama 6 bulan terakhir
Apakah anda mengkonsumsi obat-obatan dibawah ini?
o Obat psikoterapi (obat tidur)
oDiuretics
oAntiarrhythmics
o Apakah ada perubahan kemampuan melihat
ya/tidak (katarak)
o Apakah anda melakukan pemeriksaan mata tahun lalu? ya/tidak
Bagian 2
Ekstremitas/ kaki
Gait/ keseimbangan
Keseimbangan : dapat berjalan dengan baik
Up-and-Go test: 20 detik
(pasien yang memerlukan waktu
lebih dari 30 detik beresiko
untuk jatuh)

Tes keseimbangan
:

Ya

1. Side-by-side,
stabil 10 detik

v

2. Semi-tandem,
stabil 10 detik

v

3. Full tandem,
stabil 10 detik
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Up-and-Go test:
1. Berdiri dari kursi
2. Berjalan 3 meter
3. Berbalik arah/ tubuh memutar
4. Berjalan kembali ke arah kursi
5. Duduk kembali

Tidak Balance test/ Tes keseimbangan
1. Side-by-side: berdiri dengan
merapatkan kaki
2. Semi-tandem: tumit salah satu
kaki menyentuh ibu jari kaki
yang lain
3. Tandem: tumit salah satu kaki
berada tepat didepan kaki yang
lain dan menyentuh jempol
v
kaki
Setiap gerakan akan menjadi
semakin sulit. orang yang tidak
dapat menahan posisi sampai
10 detik tidak diminta untuk
melakukan gerakan berikutnya.
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Centang jika tidak normal
Kekuatan

Otot

Kanan

Kiri

Kanan

Kiri

Tangan

5

5

5

5

Kaki

5

5

5

5

Quad strength: bisa bangun dari kursi tanpa bantuan tangan/
berpegangan ____Ya_____Tidak
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Form Pengkajian Katz Indeks
Nama Klien
Usia Klien
Setting		
Aktivitas

: Ibu S
: 69 tahun
: Rumah tinggal Ibu S
Mandiri (1 point)

Tergantung (0 point)

Mandi
Point: 1

Bantuan
hanya
pada satu bagian mandi
(seperti punggung atau
ekstremitas yang tidak
mampu) atau mandi
sendiri sepenuhnya.

Bantuan mandi lebih
dari satu bagian tubuh,
bantuan masuk dan
keluar dari bak mandi,
serta tidak mandi
sendiri.

Berpakaian
Point: 1

Mengambil baju dari
lemari, memakain
pakian, melepaskan
pakaian, mengacing/
mengikat pakaian

Tidak dapat memakai
baju sendiri atau hanya
sebagai

Masuk dan keluar dari
kamar
kecil kemudian
membersihkan
genitalia sendiri.

Menerima bantuan
untuk masuk kaamr
kecil dan menggunakan
pispot

Berpindah
Point: 1

Berpindah ke dan dari
tempat
tidur untuk duduk,
bangkit dari
kursi sendiri.

Bantuan dalam naik
atau turun dari tempat
tidur atau kursi, tidak
melakukan satu atau
lebih perpindahan

Kontinen
Point: 1

BAK dan BAB
seluruhnya dikontrol
sendiri

Inkontiensia parsial
atau total, penggunana
kateter, pispot, enema,
dan pembalut (pampers)

Ke kamar Kecil
Point: 1
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Aktivitas

Makan
Point: 1

Mandiri (1 point)

Mengambil makan
dari piring sendiri dan
menyuapinya sendiri

Tergantung (0 point)
Bantuan dalam hal
mengambil makanan
dari piring dan
amenyuapinya, tidak
makan sama sekali,
dan makan parenteral
(NGT)

Total Point: 6
Interpretasi
: 6 (mandiri
total) – 0(
ketergantungam
total
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GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS)
SHORT FORM
Indonesian Translation
Translated and Back Translated by:
Karel Karsten Himawan, M.Psi.

Sumber :
www.stanford.edu › ~yesavage › Indonesian_rev
Pilihlah jawaban yang paling tepat sesuai dengan apa yang telah
Anda rasakan selama 1 (satu) minggu terakhir:
No.

Keadaan Yang Dirasakan Selama Seminggu Nilai Respon
Terakhir
YA TIDAK

1.

Pada dasarnya apakah Anda merasa puas 0
dengan hidup Anda?

2.

Apakah Anda mengurangi banyak kegiatan
dan minat Anda?

0

3.

Apakah Anda merasa hidup Anda hampa?

0

4.

Apakah Anda sering merasa bosan?

0

5.

Apakah biasanya Anda memiliki semangat 0
yang bagus?

6.

Apakah Anda merasa takut bahwa sesuatu
yang buruk akan terjadi pada Anda?

7.

Apakah biasanya Anda merasa bahagia

8.

Apakah Anda sering merasa tidak berdaya?
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0
0
0

No.

Keadaan Yang Dirasakan Selama Seminggu Nilai Respon
Terakhir
YA TIDAK

9.

Apakah Anda lebih memilih tinggal di rumah
(kamar), daripada pergi keluar dan melakukan
hal-hal yang baru?

10.

Apakah Anda merasa mempunyai lebih banyak 1
masalah dengan ingatan Anda dibandingkan
kebanyakan orang?

11.

Apakah menurut Anda sangat menyenangkan 0
bisa hidup hingga sekarang ini?

12.

Apakah Anda merasa sangat tidak berharga
dengan kondisi Anda sekarang?

13.

Apakah Anda merasa penuh semangat?

14.

Apakah Anda merasa keadaan Anda tidak ada
harapan?

15.

Menurut Anda, apakah kebanyakan orang 1
lebih baik daripada Anda?

0

0
0
0

TOTAL SKOR: 2 (NORMAL)
Interpretasi skor:
0 - 4 : normal
5 – 8 : mengindikasikan depresi ringan
9 - 11 : mengindikasikan depresi sedang
12 - 15 : mengindikasikan depresi berat
Sumber :
How To Try This: The Geriatric Depression Scale: Short Form :
Lippincot Nursing Center
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Form Pengkajian Lingkungan
Berbagai Keterangan Yang Perlu Ditanyakan Pada Pengkajian
Lingkungan
1.
Berapa buahkah kamar khusus untuk klien ?
Kamar tidur ya (1 kamar) I tidak, dipakai sendiri I bersama
			dengan ......
Kamar mandi ya I tidak
WC		ya I tidak (jadi satu dengan kamar mandi)
Dapur 		
ya I tidak
Kamar duduk ya I tidak
2.
Berapakah jumlah ruang yang ada di rumah klien ? 3 kamar
tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan 1 ruang
tamu. Ruang keluarga dan ruang tamu tanpa sekat
3.
Apakah klien harus naik/turun tangga bila masuk/keluar
rumah ? tidak
Bila ya, apakah keadaan tangga tersebut :
-	 dalam keadaan baik, tidak licin
-	 cukup banyak jumlahnya untuk orang seusia dia
4.
Apakah lingkungan sekitar rumah cukup aman? Kurang aman
karena rumah pas berada di belokan dan jalan sangat sempit
sering motor lewat
5.
Bagaimana kebersihan rumah tersebut? cukup bersih dan
tertata
6.
Apakah rumah cukup berventilasi? ventilasi cukup
7.
Apakah terdapat tanda-tanda penelantaran (neglect)? tidak ada
-	 makanan basi di almari makan/lemari es
-	 alat makan yang tidak dicuci
-	 tumpukan pakaian kotor
-	 lain-lain (sebutkan) .....................................
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8.

Daftar keamanan
Ya

a

Apakah penderita dapat:
-	 Membuka/mengunci pintu
-	 Mencapai sakelar lampu
-	 Mencari pertolongan bila perlu
(telepon, tetangga dekat dan lain-lain)
-	 Berjalan dalam rumah dengan aman
(WC, kamar mandi, meja makan, ruang tamu,
dan lain-lain)

b

Ya
Ya
Ya
Ya

Apakah terdapat bahaya yang jelas/nyata ?
-	
-	
-	
-	
-	

Fitting lampu yang bertumpuk-tumpuk
Kabel-kabel listrik yang telanjang
Ya
Penyinaran yang tak terang (siang/malam)
Ya
Perabotan (besar/kecil) yang berserakan
Ya
Perabotan/mebel yang tak aman
(mudah patah, ringkih, mudah terguling, dan
sebagainya)
-	 Karpet/keset atau lantai yang tak rata

9.
A

Tidak

Tidak
Tidak

Tidak

Daftar bahaya/penyebab jatuh
Dari lingkungan rumah, pastikan bahwa hal berikut ini terpasang
baik:
..ya..

1

Lantai dan karpet dalam keadaan baik dan
tidak menonjol disana-sini, yang mungkin
menyebabkan terpeleset/jatuh.

..tidak..

2

Pencahayaan cukup terang dan tidak silau.

..tidak..

3

Penempatan lampu cukup baik, terutama didekat
tangga/jalan yang dilalui antara tempat tidur dan
kamar mandi. Sakelar lampu ditempat berisiko
tinggi kalau perlu dari jenis yang bisa berpendar.
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B

C

D
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..tidak..

4

Telepon ditempatkan sedemikian sehingga tidak
perlu harus bergegas untuk menjawab panggilan.

..ya..

5

Kabel-kabel listrik tidak terletak di lantai. Bila
perlu harus diperpendek dan dipakukan ke
dinding.

..ya..

6

Tak terdapat barang berserakan di jalan tempat
lampu.

Kamar mandi:
..tidak..

7

Terdapat ril pegangan di daerah toilet dan bak
mandi dan mudah dicapai bila diperlukan.

..ya..

8

Permukaan lantai pancuran atau bak rendam
tidak licin. Bila mempergunakan pelapis bak
rendam, harus dari kwalitas baik.

..tidak..

9

Belakang keset harus berlapis karet yang tidak
licin.

..ya..

10

Drainase air harus baik, mencegah lantai licin
setelah dipergunakan untuk mandi.

Kamar tidur:
..ya..

11

Keset tidak merupakan hambatan yang
memungkinkan terpeleset atau tergelincir,
terutama yang ditempatkan di jalan menuju
kamar mandi.

..tidak..

12

Terdapat meja disamping tempat tidur untuk
meletakkan kacamata atau barang lain, sehingga
barang tidak diletakkan dilantai samping tempat
tidur.

..ya..

13

Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin.

..ya..

14

Tumpahan-tumpahan cepat dibersihkan untuk
mencegah terpeleset.

Dapur:
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E

F

G

..ya..

15

Bahan untuk membersihkan dan memasak tidak
diletakkan ditempat yang terlalu tinggi (sehingga
orang yang agak pendek tak perlu memanjat) atau
terlalu pendek (untuk orang yang sering merasa
ngliyeng setelah membungkuk).

..tidak..

16

Disediakan kursi tinggi untuk keperluan mencuci
piring.

..tidak..

17

Tersedia tempat pijakan yang stabil untuk
mencapai barang yang letaknya agak tinggi.

Kamar duduk: tidak ada
..tidak..

18

Keset-keset tidak terletak di atas karpet atau
terserak di sana-sini.

..tidak..

19

Mebel/perabotan diletakkan sedemikian sehingga
jalan yang dilalui cukup lebar.

..ya..

20

Tinggi kursi dan sofa cukup sehingga mudah bagi
lansia untuk berduduk atau bangkit.

Tangga: tidak ada
..........

21

Terdapat ril pegangan yang kuat di kedua sisi anak
tangga, termasuk anak tangga ke lantai dasar.

..........

22

Lantai anak tangga tidak licin.

..........

23

Bahan/barang-barang tidak diletakkan di lantai
anak tangga terbawah atau lantai anak tangga
teratas.

..........

24

Bila mungkin, anak tangga terbawah dan teratas
diwarnai dengan warna terang untuk menandai
awal dan akhir tangga.

Di luar rumah:
..ya..

25

Pintu masuk depan dan belakang dalam keadaan
baik. Pada musim hujan tersedia pasir untuk
mencegah lantai menjadi licin.
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..ya..

26

Jalan lalu harus bebas dari lumpur atau air
dimusim hujan, sehingga mencegah terpeleset/
jatuh.

. . t i d a k 27
ada..

Anak tangga/ril pegangan harus terpasang kuat/
baik.

Referensi
Darmojo, 2004. Geriatri ( Ilmu Kesehatan Usia Lanjut), Jakarta :
Balai Penerbit FK UI
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B. Analisis Data
1. Data Fokus
Data Subjektif

Data Objektif

-	 Ibu S mengatakan pernah mengalami -	 Ibu S memiliki
jatuh dari sepeda 1 tahun lalu
katarak
pada
mata
kanan
dan
-	 Ibu S mengatakan matanya tidak jelas
kirinya
melihat, bruwet, dan seperti ada awan
-	 Ibu S melakukan mobilitas mandiri -	 BMI= 22.5
menggunakan sepeda untuk pergi ke
-	 Skor PSQI = 13
pasar setiap hari nya
-	 Ibu S berjualan keliling jalan kaki
sendirian setiap hari nya
-	 Ibu S tidak mengkonsumsi buah
secara teratur
-	 Ibu S rutin mengkonsumsi tea manis
2 kali perhari
-	 Ibu S tidak mengatur pola makannya
-	 Ibu S perokok pasif
-	 Ibu S tidak mengikuti posyandu
lansia
-	 Ibu S ke puskesmas hanya kalau
merasa sakit yang tidak dapat diatasi
-	 Ibu S mengalami kesulitan tidur dan
selalu terjaga di tengah malam
-	 Ibu S mengaku kalau tidur hanya
sebentar dan tidak pernah tidur siang
-	 Ibu S merasa sulit tidur hal yang wajar
karena sudah tua
-	 Ibu S mengatakan meminum obat
tidur kalau sudah merasa sama sekali
tidak bisa tidur namun nama obatnya
lupa
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2. Analisis Data
No Data Subjektif
1
Ibu S
mengatakan
pernah
mengalami
jatuh dari
sepeda 1
tahun lalu
Ibu S
mengatakan
matanya tidak
jelas melihat,
bruwet, dan
seperti ada
awan
Ibu S
melakukan
mobilitas
mandiri
menggunakan
sepeda untuk
pergi ke pasar
setiap hari nya
Ibu S
berjualan
keliling jalan
kaki sendirian
setiap hari nya
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Data Objektif
Etiologi
Ibu S memiliki katarak pada
mata kanan dan
kirinya
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Diagnosa
Kategori:
Lingkungan
Subkategori:
Keamanan
dan Proteksi
Risiko Jatuh
(D.0143)

No Data Subjektif Data Objektif
2
Ibu S
Skor PSQI = 13
mengalami
kesulitan tidur
dan selalu
terjaga di
tengah malam
Ibu S
mengaku
kalau tidur
hanya sebentar
dan tidak
pernah tidur
siang
Ibu S merasa
sulit tidur
merupakan
hal yang wajar
karena sudah
tua
Ibu S
mengatakan
meminum
obat tidur
kalau sudah
merasa sama
sekali tidak
bisa tidur
namun nama
obatnya lupa

Etiologi
Kurang
kontrol
tidur

Diagnosa
Kategori:
Fisilogi
Subkategori:
Aktivitas/
istirahat
Gangguan
Pola Tidur
(D.0055)
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No Data Subjektif Data Objektif
3
Ibu S tidak
BMI = 22.5
mengkonsumsi
buah secara
teratur
Ibu S rutin
mengkonsumsi teh
manis 2 kali
perhari
Ibu S tidak
mengatur pola
makannya
Ibu S perokok
pasif
Ibu S tidak
mengikuti
posyandu
lansia
Ibu S ke
puskesmas
hanya kalau
merasa sakit
yang tidak
dapat diatasi

Etiologi
Diagnosa
Pemilihan Kategori:
gaya hidup Psikologis
tidak sehat Subkategori:
Integritas
Ego
Perilaku
Kesehatan
Cenderung
Berisiko
(D.0099)

3. Prioritas Diagnosa
a. Gangguan pola tidur pada Ibu S b/d kurang kontrol tidur
b. Perilaku kesehatan cenderung berisiko pada Ibu S b/d
pemilihan gaya hidup tidak sehat
c. Risiko jatuh pada Ibu S
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C. Rencana Asuhan Keperawatan pada Ibu S
No

1

Diagnosa
Gangguan
pola tidur
pada Ibu S
b/d kurang
kontrol tidur

Luaran
Pola Tidur
(L.05045)
Setalah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2
minggu
diharapkan
pola tidur Ibu
S membaik
dengan kriteria
hasil:
a. Adanya
penurunan
keluhan
sulit tidur
b. Adanya
penurunan
keluhan
sering
terjaga
tengah
malam
c. Adanya
penurunan
keluahan
tidak
dapat tidur
kembali
setelah
terjaga

Rencana Intervensi
Dukungan Tidur
(I.05174)
Observasi:
a. Identifikasi pola
aktivitas dan tidur
b. Identifikasi factor
pengganggu tidur
c. Identifikasi
makanan dan
minuman yang
menganggu tidur
d. Identifikasi
obat tidur yang
dikonsumsi

Rasional
Judul:
Effects of physical
activity programs
on sleep outcomes
in older adults: a
systematic review

Hasil:
1. Rekomendasi
untuk
melakukan
olahraga tiga
kali perminggu
karena
lebih efektif
Terapeutik:
dibandingkan
a. Modifikasi
olahraga setiap
lingkungan
hari atau hanya
b. Fasilitasi
sekali dalam
menghilangkan
seminggu dalam
stress sebelum
meningkatkan
tidur
kualitas tidur
c. Lakukan
2. Intensitas
prosedur untuk
Latihan rendahmeningkatkan
sedang lebih
kenyamanan
direkomendasikan untuk
Edukasi:
meningkatkan
a. Anjurkan
kualitas tidur
menghindari
dibandingan
makanan/
dengan Latihan
minuman yang
dengan
menaggnggu tidur
intensitas kuat.
b. Anjurkan
menghindari
factor-faktor yang
berkontribusi
terhadap
gangguan tidur
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No

172

Diagnosa

Luaran

Rencana Intervensi
Rasional
c. Ajarkan
3. Waktu
relaksasi otot
dilakukannya
dan autogenic
Latihan direkomenatau cara
dasikan pagi hari
nonfarmakologi
atau jauh dari
lainnya
waktu tidur. Sesi
olahraga pagi dapat
memaksimalkan
dan
memperpanjang
tidur nyenyak
serta membantu
mengatur ulang
siklus bangun tidur
dengan menaikkan
suhu tubuh.
Berbeda dengan
olahraga yang
dilakukan terlalu
dekat dengan waktu
tidur, karena hal ini
dapat menyebabkan
kesulitan tidur dan
gangguan tidur.
4. Kombinasi berbagai
jenis olahraga
lebih efektif dalam
meningkatkan hasil
tidur yang berbeda.
Latihan seperti
yoga, tai chi, jalan
cepat, bersepeda,
atau olahraga yang
membuat rileks
lebih efektif dalam
meningkatkan
kualitas tidur.
(Vanderlinden et al.,
2020)
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No

2

Diagnosa
Perilaku
kesehatan
cenderung
berisiko pada
Ibu S b/d
pemilihan
gaya hidup
tidak sehat

Luaran
Perilaku
Kesehatan
(L.12107)
Setalah dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2 minggu
diharapkan
perilaku
kesehatan Ibu S
membaik dengan
kriteria hasil:
a. Adanya
peningkatan
kemampuan
melakukan
tindakan
pencegahan
masalah
kesehatan
b. Adanya
peningkatan
pencapaian
pengendalian
kesehatan

Rencana Intervensi
Promosi Perilaku
Upaya Kesehatan
(I.12472)
Observasi:
a. Identifikasi
perilaku upaya
kesehatan
yang dapat
ditingkatkan

Rasional
Judul:
Dietary Patterns,
Physical Activity,
Sleep, and Risk
for Dementia and
Cognitive Decline

Hasil:
Perubahan pola
makan dapar
Terapeutik:
menurunkan
a. Berikan
lingkungan yang faktor risiko
penyakit
mendukung
kardiovaskular,
kesehatan
melawan stress
b. Orientasi
pelayanan
oksidatif,
kesehatan
dan / atau
yang dapat
menurunkan
dimanfaatkan
Peradangan.
Diet yang
Edukasi:
direkomena. Anjurkan makan dasikan adalah
buah dan sayur
Mediterranean
setiap hari
Diet (MeDi).
b. Anjurkan
MeDi dilakukan
tidak ada yang
Keamanan
dengan
merokok di
Lingkungan
konsumsi
dalam rumah
Rumah (L.14128) c. Anjurkan untuk tinggi asupan
Setalah dilakukan
menjaga pola
sayuran, kacangtindakan
makan dan
kacangan, buahkeperawatan
mengurangi
buahan, sereal;
selama 2 minggu
konsumsi gula
tinggi asam
diharapkan
lemak tak jenuh
keamanan
(kebanyakan
lingkungan
dalam bentuk
rumah pada Ibu
minyak zaitun
S meningkat
untuk dressing
dengan kriteria
hasil:
atau memasak),
asupan ikan
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No

174

Diagnosa

Luaran
a. Adanya
penurunan
risiko asap
tembakau di
lingkungan
rumah

Rencana Intervensi
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Rasional
dan unggas dalam
jumlah sedang,
dan asupan
rendah produk
susu (kebanyakan
yoghurt dan keju),
daging merah
dan olahan, serta
manisan.
Aktivitas fisik
telah terbukti
meningkatkan
neurogenesis di
girus dentatus
hipokampus dalam
studi hewan dan
meningkatkan
volume darah otak
di girus dentate
pada manusia.
Kurang tidur dapat
mengaktifkan
parameter
kekebalan nonspesifik dan
menyebabkan
keadaan
peradangan
sistemik tingkat
rendah dan
mempengaruhi
renovasi sinaptik
atau menurunkan
pembersihan
metabolit
neurotoksik.

No

Diagnosa

Luaran

Rencana Intervensi

Rasional
Kurang
tidur dapat
menurunkan
klirens amiloid
atau mengubah
metabolisme
amiloid normal.
Pada 26 peserta
yang secara
kognitif normal,
kurang tidur
selama satu
malam melawan
penurunan
fisiologis CSF
Aβ42 di pagi
hari, yang dapat
menyebabkan
akumulasi Aβ42
dari waktu ke
waktu (biomarker
dementia)
(Zhao et al., 2018)
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No

3

176

Diagnosa

Luaran

Rencana
Intervensi
Risiko jatuh Tingkat Jatuh Pencegahan Jatuh
pada Ibu S (L.14138)
(I.14540)
Setalah
Observasi:
a. Identifikasi
dilakukan
faktor risiko
tindakan
jatuh
keperawatan
b.
Identifikasi
selama 2
factor
minggu
lingkungan yang
diharapkan
meningkatkan
tingkat jatuh
risiko jatuh
pada Ibu S
c. Hitung
menurun
risiko jatuh
dengan kriteria
menggunakan
hasil:
skala risiko
a. Tidak adanya
jatuh yang
kejadian
sesuai
jatuh saat
berjalan
Edukasi:
b. Tidak adanya a. Anjurkan
kejadian
menggunakan
jatuh saat
alas kaki yang
berdiri
tidak licin
c. Tidak adanya b. Anjurkan untuk
kejadian
meminta tolong
jatuh saat di
ketika harus
kamar mandi
berpergian
c. Anjurkan
untuk latihan
kekuatan dan
keseimbangan
untuk mencegah
terjadinya jatuh
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Rasional
Judul:
Evidence-Based
Practice Guideline
Fall Prevention for
Older Adults
Hasil:
Program
pencegahan jatuh
yang komprehensif
sangat penting
untuk populasi
lansia di mana
pun mereka
tinggal. Penyedia
perawatan perlu
mengembangkan
program
pencegahan jatuh
untuk setiap lansia
dan mempertimbangkan risiko
jatuh tertentu
sambil mempertahankan mobilitas
lansia. Berikut 10
langkah dalam
menilai risiko jatuh
dan pengembangan
program
pencegahan jatuh:
1. Lansia bertemu
dengan
penyedia
layanan
kesehatan
2. Skrining jatuh

No

Diagnosa

Luaran
Rencana Intervensi
Keamanan
Lingkungan
Rumah
(L.14128)
Setalah
dilakukan
tindakan
keperawatan
selama 2
minggu
diharapkan
keamanan
lingkungan
rumah pada Ibu
S meningkat
dengan kriteria
hasil:
a. Adanya
peningkatan
pencahayaan
rumah

Rasional
3. Analisis risiko
jatuh
4. Menentukan
faktor yang
menyebabkan
jatuh
sebelumnya
5. Evaluasi gaya
jalan dan
keseimbangan
6. Pengkajian
jatuh secara
komperhensif
7. Menentukan
gaya
berjalan dan
keseimbangan
yang
abnormal/
bermasalah
8. Indikasi untuk
intervensi
tambahan
9. Pengembangan
program
individu
multifactor
10. Pengkajian
jatuh ulang
(Kruschke &
Butcher, 2017)
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D. Implementasi dan Evaluasi
HARI/
TGL/JAM

DIAGNOSA IMPLEMENTASI
Gangguan
pola tidur
pada Ibu S
b/d kurang
kontrol tidur

Memberikan
edukasi manfaat
tidur
Memberikan
edukasi terkait
pengaturan
lingkungan tidur
Memberikan
edukasi terkait
aktifitas fisik
yang dapat
meningkatkan
kualitas tidur

EVALUASI
S:
Ibu S mengatakan
memahami materi
yang telah diberikan
dan akan mencoba
untuk mengatur
pola tidur
O:
Ibu S mampu
mengatur
lingkungan tempat
tidur seperti yang
direkomendasikan
A:
Gangguan pola
tidur pada Ibu S
belum teratasi
P:
Kaji kembali
kualitas tidur
setalah 1 minggu

178

Dampak COVID-19 terhadap Pelayanan Kesehatan pada Lansia

HARI/
TGL/JAM

DIAGNOSA IMPLEMENTASI
Perilaku
kesehatan
cenderung
berisiko pada
Ibu S b/d
pemilihan
gaya hidup
tidak sehat

Memberikan
edukasi terkait
nutrisi dan pola
makan

EVALUASI
S:
Ibu S mengatakan
masih kesulitan
untuk mengatur
pola makan
terutama
mengurangi minum
tea manis karena
sudah menjadi
kebiasaan
O: A:
Perilaku kesehatan
cenderung berisiko
pada Ibu S belum
teratasi
P:
Monitoring pola
makan dari ibu S
pada kunjungan
rumah selanjutnya
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HARI/
TGL/JAM

DIAGNOSA IMPLEMENTASI
Risiko jatuh
pada Ibu S

Memberikan
edukasi terkait
risiko jatuh
Melakukan
pengkajian
mandiri terkait
risiko jatuh
Memberikan
latihan kekuatan
otot

EVALUASI
S:
Ibu S mengatakan
akan mencoba rutin
melakukan latihan
otot
Ibu S mengatakan
akan lebih berhatihati lagi karena
telah mengetahui
bahwa memiliki
risiko jatuh tinggi
Ibu S mengatakan
belum mau periksa
ke dokter mata
karena mahal
O:
Ibu S mampu
menirukan gerakan
latihan kekuatan
otot yang diajarkan
A:
Risiko jatuh pada
Ibu S
P:
Kaji ulang risiko
jatuh
Rekomendasikan
alternatif
lain terkait
permasalahan
pengelihatan Ibu S
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