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ABSTRAK

Anang Agus Susilo: Model Perilaku Praktik Perawat di Kabupaten Nganjuk; 
Pendekatan Analisa SWOT terhadap Praktik Promotif, Preventif dan Rehabilitatif; 
Tesis Program Studi Kedokteran Keluarga; Program Pasca Sarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2009. 

Kep Menkes no. 1239 tahun 2001 dan Rancangan Undang-Undang 
Keperawatan mengamanatkan praktik mandiri keperawatan. Praktik yang 
dilakukan perawat selama ini merupakan praktik delegasi yang dalam aturan 
tersebut diarahkan ke arah praktik mandiri keperawatan. Oleh karena itu maka 
diperlukan solusi praktik mandiri keperawatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi : (1). model praktik promotif 
(2). model praktik preventif, dan (3). model praktik rehabilitatif yang bisa 
dilakukan perawat di Kabupaten Nganjuk, serta 4). Menganalisa model praktik
promotif, preventif dan rehabilitatif  dengan analisa SWOT

Metode penelitian memakai strategi deskriptif kualitatif dengan teknik 
(1). Wawancara mendalam (2). Observasi langsung (3). Mencatat dokumen .
Sumber data penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan, ketua PPNI, masyarakat, 
ketua IDI dan IBI, arsip, dokumen resmi serta pendukung lain. Uji validitas data 
dilakukan dengan (1) trianggulasi sumber data (2) trianggulasi metode. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu data reduction, data display dan conclusion 
drawing yang saling berinteraksi. 

Hasil temuan kegiatan promotif: konsultasi, konseling, pendidikan 
kesehatan, pelatihan perawatan bayi, pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi sesuai 
usia. Kegiatan praktik preventif: menyediakan sarana proteksi diri pencegahan 
penyakit, imunisasi. Kegiatan praktik rehabilitatif dengan kegiatan akupungtur , 
akupresur dan home care

Kesimpulan penelitian : Strength (kekuatan) yang dimiliki perawat adalah 
kemampuan komunikasi inter personal, perawat  menjadi role model, kemampuan 
SDM. Weakness (kelemahan) yang dimiliki perawat yaitu persepsi konsultasi 
tidak menyelesaikan masalah kesehatan, sosialisasi pencegahan penyakit kurang,  
kurang dukungan lintas sektor, kegiatan telah dijalankan sarana pelayanan 
kesehatan pemerintah, malas dan tidak mau mempersulit diri. Analisa Opportunity  
(peluang) yang bisa dimanfaatkan adalah banyak yang belum menjalankan, sarana 
yang bisa dimanfaatkan, masyarakat mengunjungi tempat praktik perawat, 
masyarakat butuh alternatif pengobatan modern, SDM perawat yang belum 
memiliki kompetensi praktik. Analisa Threatened (ancaman) nya adalah obat 
bebas mudah diakses masyarakat, belum adanya model praktik pengganti yang 
dikomersiilkan, belum dikenalnya praktik pengganti oleh perawat dan masyarakat 

Kata Kunci : Model perilaku praktik perawat, analisa SWOT Praktik Promotif,   
Preventif dan Rehabilitatif
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ABSTRACT

Anang Agus Susilo: A Substitute Model The of Curative Practice Attitude in 
Nganjuk Regency; A SWOT Analysis Approach toward the Practice of 
Promotive, Preventive and Rehabilitative; A Thesis in Family Medical Study
Program; Post Graduate Program; University of Sebelas Maret Surakarta, 2009 

In the Regulation of Ministry of Health No. 1239/ 2001 and the bill in 
Nursing, the practice of independent nursing is directed. The practice carried out 
by nurses so far is a practice of delegation in which the new regulation is led to 
independent nursing practice. Due to the fact, a solution independent nursing 
practice is necessary. 

The purpose of this research are to identify: (1). the model of promotive
(2). the preventive practice and (3). the model of rehabilitative practice that can be 
carried out by nurses in Nganjuk Regency, and (4). to analize the model of
promotive, preventive and rehabilitative practice with SWOT analysis. 

The research method is a qualitative descriptive with data collecting 
techniques are: (1). An intensive interview (2). direct observation (3). 
documentation.
The research data is source are the Head of Health Office, the chairperson of 
PPNI, IDI and IBI, the society, the archive and the formal documentation. The 
validity test of the data is carried out by appliying the techniques of (1) 
triangulation of  sources data, (2) triangulation of the methods. The technique of 
data analysis that is used interactive analysis technique that is the data reduction, 
the data display and interactive conclusion drawing 

The result of research is the finding of promotive action: consultation, 
counceling, health education, a workshop on baby care, the fulfillment of nutrition 
for babies. The action on preventive practice: providing the facility of self-
protection toward illness prevention and immunization. The actions of 
rehabilitative practice are acupuncture, acupressure and home care. 

Research conclude is the strength that the ability interpersonal
communication, to be role model, and the human resource of the nurse 
themselves. The weakness is people’s  perseption that consultation does not solve 
healh problem, lack of socialization on illness prevention and the support from  
inter sector, the activities have been carried by the service of the government 
Office, reluctant and doesn’t want to be involved in problems. The analysis of
Opportunity that can be maximized is the people need; many that do not practice 
yet, the facilities, the members of the society who visit the nurse’s practice, the 
people who need alternative modern treatment, the human resources of the nurses 
who do not have the competence in substitute practice so that it is carried out. The 
analysis of Threatened is the drugs which are easily accessed by people, there is 
still no model of commercial substitute practice; and there is no substitute practice 
carried by nurses and the society.

Key word : The nurse,s Practice Attitude models,  A SWOT Analysis the 
Practice of Promotive, Preventive and Rehabilitative

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagian besar buku menyatakan bahwa keperawatan muncul pada zaman 

prasejarah sebagai tanggapan intuitif terhadap kebutuhan primordial manusia 

dalam meneruskan dan mempertahankan kehidupan. Keperawatan berevolusi dari 

keinginan menjaga orang agar tetap sehat, maupun memberikan perhatian, 

kenyamanan dan ketentraman kepada orang yang sedang sakit (Dollan, 1983; 

Bollough and Bullough, 1979:1-4 dikutip Sciortino, R, 2008)

Kebanyakan ahli keperawatan cenderung percaya bahwa dimasa lampau 

perawatan orang sakit dan orang usia lanjut ditangani dalam lingkungan keluarga 

oleh sanak saudara perempuan terdekat (van der Meij – De Leur, 1974:141 dikutip 

Sciortino, R, 2008) dan bahwa secara perlahan sebagian perempuan di dalam 

masyarakat mnganggap tugas asuhan keperawaan sebagai tugas sosialnya

Sekalipun demikian perlu dipertanyakan apakah memandang keperawatan pada 

awal mulanya sebagai pekerjaan perempuan tidak hanya sebagai sebuah spekulasi 

yang didasarkan konseptualisisasi hubungan gender yang dominant pada masa-

masa berikutnya. Lebih dari itu masih merupakan misteri sampai sejauh mana 

terjadi pemisahan yang nyata antara bidang kedokteran dan keperawatan (Bulough 

and Bulough, 1979:4 dikutip Sciortino, R, 2008). Dalam praktik inti tugas-tugas 

perawatan mencakup juga unsur-unsur pengobatan. Selain merawat dan memberi 

rasa nyaman bagi orang sakit, cikal bakal perawat juga menerapkan pengobatan 

dengan daun-daunan, pijatan atau pengaturan diet yang berimbang (Dollan, 

1983:1-2 dikutip Sciortino, R, 2008)

Dengan evolusi bdang kedokteran dan munculnya spesialis-spesialis pengobatan,

bidang keperawatan lambat laun dibatasi pada perawatan custodial bagi pasien 

dan juru rawat dipercayakan pada posisi yang lebih rendah. Kemunduran dari 

pekerjaan mandiri menjadi tergantung, tampak dengan jelas pada masyarakat yang 

1
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menerapkan sistem perbudakan karena disana perawat menjadi pekerjaan budak 

(Dolan dll, 1983:16 dikutip Sciortino, R, 2008)

Di Indonesia perkembangan perawat dimulai dengan dengan didirikannya 

sekolah pendidikan dokter dan bidan pribumi pada tahun 1851 di Batavia yaitu 

School voorInlandsche Geneseskundigen (Sekolah untuk Ahli Kedokteran 

Pribumi) yang pada tahun 1898 namanya diubah menjadi School toot Opleiding 

van Inlandsche Artsen (STOVIA, Sekolah untuk Pendidikan Dokter Pribumi) dan 

School voor Indlansche Vroedvrouwen (Sekolah untuk Bidan Pribumi). Tujuan 

dari dibentuknya sekolah tersebut adalah unuk mendidik pemuda Jawa keturunan 

bangsawan sebagai asisten dokter yang berasal dari Eropa. Sedangkan tugas bidan 

Jawa adalah menggantikan posisi dukun bayi. Namun dalam perjalanannya 

Pemerintah Hindia Belanda merasa bahwa pendirian sekolah dokter Jawa yang 

terlalu banyak tidak menguntungkan secara ekonomis maupun waktu. 

Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda mempertimbangkan jenis tenaga 

kesehatan lain yang dapat dilatih dalam waktu yang singkat tanpa memerlukan 

biaya tinggi. Mantri verpleger yang juga disebut hulpgeneeesheer (asisten dokter) 

atau dokter desa karena tugas-tugas yang bersifat kuratif. 

Keterbatasan tenaga dokter kemudian menjadikan dokter hanya bertugas di rumah 

sakit–rumah sakit di ibukota kabupaten dan provinsi sedangkan tugas pengobatan 

di desa dikerjakan oleh mantri verpleger.

Maka kemudian peran perawat menjadi tersegmentasi. Di Rumah Sakit dimana 

ada dokter dan ditampung pasien pasien yang menderita penyakit-penyakit serius, 

tenaga keperawatan hanya ditugaskan untuk perawatan orang sakit. Mereka 

mengikuti petunjuk dokter dan tidak banyak membantu dokter dalam bidang 

kuratif  (Stokvis Cohen Stuart, 1931 :25 ; 1958:v dikutip Sciortino, R, 2008).

Sebaliknya di poliklinik dimana dokter hampir tidak pernah ada, perawat 

dipercaya untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien rawat jalan yang 

menderita penyakit ringan.  Para perawat poliklinik bertindak sebagai pengganti 

dokter dengan melaksanakan tugas-tugas kuratif secara mandiri seperti 

menetapkan diagnosa dan terapi (Stokvis Cohen Stuart, 1958 : vi dikutip 

Sciortino, R, 2008)
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Dalam perkembangannya tenaga dokter juga bertambah banyak dengan 

banyaknya sekolah-sekolah kedokteran sehingga lulusannya pun ditempatkan 

dipoliklinik - poliklinik yang dulunya perannya digantikan oleh perawat. 

Walaupun didalam UU Kesehatan no 23 tahun 1992 tidak menyebutkan secara 

jelas batasan praktik keperawatan tetapi didalam Kepmenkes no 

1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat mengatur 

tentang praktik perawat yang berupa asuhan keperawatan. Dengan aturan yang 

mengatur tentang praktik perawat tersebut seakan membatasi ruang lingkup 

praktik yang dilakukan oleh perawat. Namun kenyataan yag ada bahwa tidak 

dapat dipungkiri bahwa di daerah tertentu yang ketersediaan tenaga dokter kurang, 

peran perawat tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian 

menjadi dilema seorang perawat, di satu sisi etika untuk menolong orang sakit 

sebagai imbas dari dilakukannya program pengobatan di sarana-sarana pelayanan 

kesehatan pemerintah yang sebagian masih dilakukan oleh perawat tetapi disisi 

yang lain aturan-aturan yang ada tidak mengakomodir permasalahan-

permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Rifai AF, 2008 bahwa hampir selama dua dekade profesi perawat 

Indonesia mengkampanyekan perubahan paradigma. Pekerjaan perawat yang 

semula vokasional digeser menjadi pekerjaan profesional. Perawat berfungsi 

sebagai perpanjangan tangan dokter, kini berupaya menjadi mitra sejajar dokter 

sebagaimana para perawat di negara maju. Wacana tentang perubahan paradigma 

keperawatan bermula dari Lokakarya Nasional Keperawatan I tahun 1983, dalam 

pertemuan itu disepakati bahwa keperawatan adalah pelayanan profesional. 

Mengikuti perkembangan keperawatan dunia, perawat menginginkan perubahan 

mendasar dalam kegiatan profesinya. Dulu membantu pelaksanaan tugas dokter, 

menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan asuhan medis, kini mereka 

menginginkan pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai tujuan 

asuhan keperawatan. Tuntutan perubahan paradigma ini tentu mengubah sebagian 

besar bentuk hubungan perawat dengan manajemen organisasi tempat kerja. Jika 

praktik keperawatan dilihat sebagai praktik profesi, maka harus ada otoritas atau 

kewenangan, ada kejelasan batasan, siapa melakukan apa. Karena diberi 
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kewenangan maka perawat bisa digugat, perawat harus bertanggung jawab 

terhadap tiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Tuntutan perubahan 

paradigma tersebut tidak mencerminkan kondisi dilapangan yang sebenarnya, hal 

ini dibuktikan banyak perawat di berbagai daerah mengeluhkan mengenai 

semaraknya razia terhadap praktik perawat sejak pemberlakuan UU Nomor 29 

tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pelayanan keperawatan diberbagai rumah 

sakit belum mencerminkan praktik pelayanan profesional. Metoda pemberian 

asuhan keperawatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada 

upaya pemenuhan kebutuhan klien, melainkan lebih berorientasi pada pelaksanaan 

tugas rutin seorang perawat (gizi-net.org. 2002). 

Bukti lain (Sutoto, 2006 dikutip Ahmad Farid Rivai, 2008) berdasar 

penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat UI di dua Puskesmas kota dan desa, 

92% perawat melakukan diagnosis medis dan 93% membuat resep. Hasil 

penelitian itu menunjukkan betapa besar peran perawat di masyarakat, namun 

tidak diakui. Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang 

Kesehatan, Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Nasional, Peraturan 

pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Tenaga kesehatan serta Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan 

praktik perawat lebih mengukuhkan perawat sebagai profesi di Indonesia. 

Kewenangan perawat dalam menjalankan tugas profesi diatur dalam Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut sehingga perawat mempunyai legitimasi 

dalam menjalankan praktik profesinya. Walaupun belum diterbitkan Peraturan 

Pemerintah tentang profesi perawat yang memberikan batasan wewenang 

pekerjaan dari perawat profesional. Seorang perawat harus menyadari bahwa 

terbitnya Kepmenkes RI Nomor 1239 tahun 2001 bukan merupakan keberhasilan 

perawat sebagai tenaga profesional secara otomatis, tetapi harus menjadikan 

motivasi bagi tenaga perawat untuk meningkatkan kompetensi, tanggung jawab 

serta tanggung gugat.” (http://www.lrc-kmpk.ugm.ac.id/id/UP-

PDF/_working/No.18_ahmad%20 rivai_07_08.pdf )
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Pada penelitian Scortino, 2008  didapatkan hasil bahwa praktik yang diminati 

perawat adalah praktik kuratif sedangkan praktik yang bersifat promotif dan 

preventif tidak diminati oleh perawat seperti penyuluhan dan UKS. Dari survey 

yang dilakukan maka 70% perawat masih meminati terhadap praktik kuratif

Dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa dari +

600 perawat yang ada di Kabupaten Nganjuk  sebanyak + 75 % melakukan 

praktik. Praktik yang dilakukan adalah praktik kuratif. Praktik yang dilakukan 

oleh perawat ini kadang memicu konflik dengan praktik kuratif yang dilakukan 

oleh tenaga medis. Pengamatan peneliti dari beberapa permasalahan adalah karena 

timbulnya conflict of interest  di internal tenaga ksehatan itu sendiri 

Oleh karena permasalahan yang timbul itu, maka peneliti memandang penting 

untuk melakukan penelitian tentang Model Praktik Pengganti dalam Merubah  

Perilaku Praktik Kuratif Perawat di Kabupaten Nganjuk untuk merubah 

paradigma perawat bahwa praktik yang dilakukan hanya bisa dengan praktik 

kuratif.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Model praktik promotif yang bisa dilakukan perawat di Kabupaten 

Nganjuk

2. Model praktik preventif yang bisa dilakukan perawat di Kabupaten 

Nganjuk

3. Model praktik rehabilitatif yang bisa dilakukan perawat di Kabupaten 

Nganjuk

4. Analisa SWOT model praktik promotif, preventif dan rehabilitatif perawat 

di Kabupaten Nganjuk
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C. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana model praktik promotif yang bisa dilakukan perawat di 

Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana model praktik preventif yang bisa dilakukan perawat di 

Kabupaten Nganjuk?

3. Bagaimana model praktik rehabilitatif yang bisa dilakukan perawat di 

Kabupaten Nganjuk?

4. Bagaimana analisa SWOT model praktik promotif, preventif dan 

rehabilitatif  perawat di Kabupaten Nganjuk?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum :

Menganalisa model pengganti perilaku praktik kuratif perawat di 

Kabupaten Nganjuk

2. Tujuan khusus :

a. Mengidentifikasi model praktik promotif yang bisa dilakukan perawat di 

Kabupaten Nganjuk

b. Mengidentifikasi model praktik preventif yang bisa dilakukan perawat di 

Kabupaten Nganjuk

c. Mengidentifikasi model praktik rehabilitatif yang bisa dilakukan perawat 

di Kabupaten Nganjuk

d. Menganalisa model praktik promotif, preventif dan rehabilitatif  perawat 

di Kabupaten Nganjuk dengan analisa SWOT
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E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritik :

Mengidentifikasi praktik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang 

bisa dilakukan perawat

2. Manfaat praktik

a. Mendapatkan model lain dalam menjalankan praktik perawat

b. Membina hubungan saling menguntungkan bagi perawat dan tenaga 

kesehatan lain

F. PENELITIAN YANG PERNAH DILAKUKAN

Penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini 

adalah :

1. http://www.lrc-kmpk.ugm.ac.id/id/UP- PDF /_working/ No.18_ahmad%20

rivai _07_08. pdf , Kebijakan Praktik Perawat : Evaluasi Pelaksanaan 

Kebijakan Registrasi Dan Praktik Perawat Di Rumah Sakit Umum Daerah 

Gunung Jati Cirebon,Ahmad Farid Rivai, Tjahjono Kuntjoro, Dewi 

Marhaeni, Working Paper Series No.18 Juli 2008, First Draft, Magister 

Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

2. http://elisa.ugm.ac.id/chapter_view.php?Buletin_DesKes&3603 Praktik 

Pribadi Perawat: Konteks Status Profesional dan Ketersediaan Layangan

Mubasysyir Hasanbasri

3.       Perawat Puskesmas : Diantara Pengobatan dan Perawatan, Rosalia Scortino, 

Gadjah Mada University Press, 2008
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G. PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN YANG SEKARANG

Pada penelitian yang dilakukan Achmad Rifai dan penelitian Hasanbasri 

meneliti tentang kebijakan pelaksanaan legalitas praktik perawat. Penelitian 

Rosalia Scortino tentang perawat yang lebih memilih praktik pengobatan daripada 

praktik keperawatan sedangkan pada penelitian Perilaku Praktik Perawat di 

Kabupaten Nganjuk akan meneliti tentang praktik promotif, preventif dan 

rehabilitatif yang bisa dilakukan perawat dengan analisa SWOT sehingga akan 

diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman praktik yang dilakukan oleh 

perawat di Kabupaten Nganjuk.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERILAKU PRAKTIK PERAWAT

1. PERAWAT

Keperawatan sebagai suatu seni yang harus dipelihara atau sebagai profesi 

yang harus diikuti, bersifat modern. Tetapi keperawatan sebagai suatu praktik 

intuitif berasal dari masa  lampau, ketika ibu ibu yang tingal di gua mendinginkan 

kening anaknya yang sakit dengan air sungai atau membiarkan tulang dan 

segenggam makanan disisi orang terluka karena harus segeramelarikan diri dari

musuh (Osler, 1932: 156 dikutip Sciortino, R, 2008)

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di 

dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

yang berlaku (pasal 1 Kep Menkes RI no. 1239/Menkes/SK/XI/2001).

2. PRAKTIK  KURATIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF

Menurut kamus Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan :

praktik n 1 pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: teorinya 

mudah, tetapi -- nya sukar; 2 pelaksanaan pekerjaan (tt dokter, pengacara, dsb): --

dokter dibuka mulai pukul 15.00; 3 perbuatan menerapkan teori (keyakinan dsb); 

pelaksanaan: aturan itu menemui kesukaran dl -- nya; 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php)

kuratif a bersifat memajukan atau meningkatkan

preventif /prévéntif/ a bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa): aturan 

itu bersifat --

rehabilitatif /réhabilitatif/ a berkenaan dng rehabilitasi

9
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kuratif a (dapat) menolong menyembuhkan (penyakit dsb); mempunyai daya 

untuk mengobati: daya -- dr sinar matahari dan air laut telah lama dikenal orang 

(http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php).

Menurut  Drs. Tukiran, M.A dalam http://elisa.ugm.ac.id/chapter 

_view.php?Pemb.SDM&432 Untuk waktu sangat lama mengalami cara berpikir 

yang keliru yakni kesehatan diasosiasikan dengan pengobatan dan penyembuhan 

penyakit sebagi upaya kuratif. Sistem kesehatan identik dengan pengobatan dan 

pelayanan kuratif. Fasilitas kesehatan identik dengan fasilitas pengobatan 

(Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Poliklinik).

Upaya pemulihan dari rumah sakit baru sembuh betul-betul sehat diserahkan  

kepada keluarga, dan keadaan sosial-ekonomi cukup berpengaruh terhadap 

pemulihan dari sakit sehat.

Indikator kesehatan kuratif adalah jumlah cakupan pelayanan, jumlah rumah sakit, 

balai pengobatan, rasio petugas medis (dokter, bidan, mantra) terhadap jumlah 

penduduk dan semua tahu banyaknya sarana dan prasarana tersebut belum tentu 

(tidak) menjamin masyarakat menjadi sehat 30%

Upaya Kesehatan Kuratif Kurang Menguntungkan 

a. Melakukan intervensi setelah sakit menyebabkan berbagai hal yang tidak 

menguntungkan 

b. Pelayanan kuratif cenderung meningkat dan mengelompok pada tempat 

banyak uang (kota besar)

c. Upaya kuratif-preventif lebih cost effective

d. Membuat masyarakat lebih tahan terhadap penyakit dan berperilaku hidup 

sehat
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3. PRAKTIK PERAWAT

Menurut Mubasysyir Hasanbasri dalam http://elisa.ugm.ac.id/chapter_ 

view.php? Buletin_DesKes&3603

Perawat memiliki tugas pokok memberi pelayanan keperawatan dalam upaya 

peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan 

kesehatan serta membina masyarakat agar lebih mandiri dalam mendapatkan 

perawatan kesehatan (Kepmenkes nomor 94 tahun 2001). Perbedaan antara tugas 

pokok perawat dengan dokter adalah dalam wewenang mengobati. Meskipun 

dalam praktiknya, perawat melakukan pengobatan karena peran mereka sebagai 

ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah mengkondisikan mereka untuk 

melakukan hal tersebut. 

Bagan 1 Model praktik perawat dan doter menurut Mubasyir Hasanbasri

Regulasi :
- Pemerintah
- PPNI

Konteks praktik :
- Tidak ada dokter
- Transportasi sulit

Praktik Pribadi PerawatBudaya Masyarakat
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4. KEBIJAKAN REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT 

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 

tentang registrasi dan praktik perawat

Pasal 3

1. Perawat yang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan 

kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas kesehatan Propinsi dimana 

Sekolah  berada  guna memperoleh SIP selambat lambatnya 1 bulan 

setelah menerima ijazah keperawatan

Pasal 4

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan 

melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaiman dimaksud 

dalam pasal 3 untuk menerbitkan SIP

Pasal 7 

1. SIP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar 

untuk memperoleh SIK dan atau SIPP

Pasal 8

1. Perawat yang melakukan yang melaksanakan praktik keperawatan pada 

sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK

2. Perawat yang melakukan praktik perorangan / berkelompok harus 

memiliki SIPP

5. KEWAJIBAN PERAWAT

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 

tentang Registrasi dan Praktik Perawat
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Pasal 16

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 perawat 

berkewajiban untuk

1. Menghormati hak pasien

2. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani

3. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang 

berlaku

4. Memberikan informasi

5. Meminta persetujuan tindakan yang dilakukan

6. Melakukan catatan perawatan yang baik

6. HAK PERAWAT

Pemenuhan hak perawat dalam melakukan praktik sesuai dengan

kewenangannya tidak maksimal, kenyataan dilapangan kewenangan yang paling 

dominan adalah kewenangan dependen, tugas perawatlebih banyak melaksanakan 

pemenuhan tugas berdasarkan order dari dokter, juga di dalam fungsional perawat 

adalah fungsi pelaksanaan program pengobatan, masih sedikitnya tugas dan fungsi 

kewenangan mandiri dari perawat, mengakibatkan praktik perawatan menjadi

lemah. Tidak terpenuhinya praktik berdasarkan kewenangan perawat akibat dari 

belum ada standar praktik perawatan, dan belum diterapkan sistem model praktik 

keperawatan profesional disetiap ruangan. Berdasakan teori kematangan dalam 

bekerja menurut Hersey Blanchard (Monic, 1977) bahwa kemampuan seseorang 

untuk menyelesakan masalah termasuk pengetahuan dan keterampilan. Masalah 

praktik perawatan adalah kewenangan mandiri perawat kurang, walaupun 

pengetahuan perawat terhadap kewenangan sudah dimiliki tetapi kemampuan dan 

kemauan perawat untuk melakukan kewenangan mandiri lemah, sehingga tingkat 

kematangan perawat rendah. 

Hak perawat untuk mendapatkan penghasilan masih kurang sesuai dengan 

harapan, bila dibandingkan dengan profesi lain Perawat masih belum 

mendapatkan perlakuan adil untuk menerima imbalan jasa. Hak pendapatan yang 
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layak dan perlakuan sosial diperlukan bagi perawat untuk meningkatkan motivasi 

dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan profesi, 

pernyatan ini sejalan dengan pendapat Sutermeister (Ridwan, 1976) bahwa kinerja 

seseorang salah satunya dipengaruhi motivasi dan motivasi dipengaruhi oleh 

kondisi sosial, kebutuhan individu, dan kondisi fisik tempat kerja. Selain itu 

pendapat Mundenger (1994) menyatakan bahwa status legalisasi perawat 

memberikan kewenangan yang luas dalam praktik untuk menerima upah 

langsung. Lemahnya status legalitas perawat akan berdampak terhadap 

pendapatan yang di terimannya, dan pendapatan yang rendah dapat menyebakan 

motivasi perawat rendah dalam memberikan asuhan keperawatan, berdampak 

terhadap kinerja perawat. 

Hak perawat untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi, PPNI 

menetapkan jenjang karier perawat profesional adalah: (1) Perawat klinik I, (2) 

Perawat klinik II, (3) Perawat klinik III, (4) Perawat klinik IV, dan (5) Perawat 

klinik V. Penetapan jenjang karir ini berdasarkan pada tingkat pendidikan dan 

masa kerja. Hak terhadap pengembangan pendidikan masih belum terpenuhi, 

harus ada upaya-upaya individu perawat untuk memenuhi hak tersebut. Hak ini 

belum terpenuhi karena (1) pendidikan berkelanjutan yang dijalankan perawat 

harus bergantian untuk tidak menggangu pelayanan kepada masyarakat, (2) jarak 

tempat pendidikan yang dipilih jauh dari tempat kerja sehingga akan mengurangi 

jumlah tenaga yang berdampak pada pelayanan rumah sakit, dan (3) pembiayaan 

peningkatan SDM perawat terbatas sehingga harus bergantian untuk mengikuti 

pendidikan lanjut.

Hak perlindungan terhadap hukum bagi perawat masih belum terpenuhi. 

Perawat masih dijadikan objek dalam kesalahan atau kelemahan pelayanan karena 

lemahnya kewenangan perawat sehingga perlindungan hukum tidak didapatkan. 

Ketetapan perlindungan hukum perawat terdapat pada peraturan Kepmenkes RI 

nomor 1239 tahun 2001 dan Peraturan pemerintah tentang Tenaga kesehatan 

nomor 32 tahun 1996. Pasal 23 (1) perlindungan hukum diberikan pada tenaga 

kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. 
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Komite keperawatan masih belum memberikan advokasi terhadap hak perawat, 

dan tidak ada upaya pembinaan hukum pada tingkat daerah oleh PPNI. 

Hubungan pemenuhan hak perawat dengan implementasi kebijakan 

registrasi dan praktik, sangat tergantung pada kebijakan langsung dari Pimpinan 

institusi rumah sakit, kebijakan Pimpinan instansi Rumah Sakit bersumber pada 

Peraturan Pemerintah Daerah yang sudah di tetapkan. Di dalam Perda berdasarkan 

juknis bahwa hak perawat tidak diatur secara tegas dan terperinci. Menurut 

Etzioni (Monic, 1998) menyatakan bahwa kekuasaan posisi berasal dari dalam 

sebuah organisasi. Pendapat lain menyatakan bahwa kekuasaan posisi seseorang 

mungkin berhubungan dengan jumlah wewenang dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada dan /atau diambil dari atasannya Hersey, Banchard. Aspek 

penting kekuasaan posisi adalah otoritas, Moloney (Monic, 1998) menyatakan 

bahwa otoritas sebagai proses dimana seorang pegawai membuat seorang 

bawahan untuk bertindak dalam cara yang diinginkan, dengan kata lain otoritas 

diberikan kepada seorang pimpinan ini merupakan hak yang sah. Pemenuhan hak 

perawat juga tergantung dari legitimasi atau pengakuan perawat sebagai profesi, 

pengakuan perawat tersebut masih lemah karena tergantung pada profesi lain, 

sehingga hak perawat juga tergantung dari dokter yang memberikan delegasi 

kepada perawat. Dokter mempunyai otoritas pelayanan medis, dan pelayanan di 

rumah sakit, dan otoritas ini menjadikan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi 

hak perawat dalam pelayanan. 

7. HUKUM DI BIDANG KESEHATAN 

Menurut Ahmad Farid Rivai, Tjahjono Kuntjoro, Dewi Marhaeni, 2008 

keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-

Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan 

pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Tenaga kesehatan, serta Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan 

praktik perawat lebih mengukuhkan perawat sebagai profesi di Indonesia.

Kewenangan perawat dalam menjalankan tugas profesi diatur dalam Surat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



69

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut sehingga perawat mempunyai legitimasi 

dalam menjalankan praktik profesinya. Walaupun belum diterbitkan Peraturan 

Pemerintah tentang profesi perawat yang memberikan batasan wewenang 

pekerjaan dari perawat profesional.

Seorang perawat harus menyadari bahwa terbitnya Kepmenkes RI Nomor 1239 

tahun 2001 bukan merupakan keberhasilan perawat sebagai tenaga profesional 

secara otomatis, tetapi harus menjadikan motivasi bagi tenaga perawat untuk 

meningkatkan kompetensi, tanggung jawab serta tanggung gugat.

Kedudukan Kepmenkes sangat lemah dalam hirarki hukum. Menurut 

Riyanto S. (2006) Bentuk hirarki dalam sistem hukum yakni : (1) UUD / 

Konstitusi, (2) Undang-Undang /PERPU, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan 

Presiden, (5) PERDA; ( Tingkat I, II, Peraturan Desa). Sedangkan Keputusan 

Menteri (Kepmen) dalam UU nomor 10 tahun 2004 hanya sebagai acuan saja. 

Untuk itu kedudukan Kepmenkes RI nomor 1239 tahun 2001 harus di dukung 

dengan PERDA sehingga mempunyai kekuatan hukum.

8. BATAS KEWENANGAN PERAWAT

Menurut Ahmad Farid Rivai, Tjahjono Kuntjoro, Dewi Marhaeni, 2008 

Kewenangan perawat adalah sebagai otonomi dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan yang meliputi kewenangan pengkajian, penetapan diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan keperawatan dan evaluasi. Dari 

tiga kompetensi kewenangan perawat dalam praktik menunjukan banyak 

kewenangan delegasi yang dilakukan perawat . 

Kewenangan ini sangat tergantung dari order/ instruksi dokter, sedang 

kewenangan mandiri perawat tidak banyak dilakukan. Pendelegasian wewenang 

dari dokter masih belum secara tertulis, anggapan mereka bahwa SK pegawai 

merupakan pendelegasian tertulis, jadi tidak perlu lagi delegasi dokter tertulis 

pada perawat karena sama-sama sebagai pegawai Rumah sakit. Pada Kepmenkes 

RI nomor 1239 tahun 2001 dan juklak perda nomor 17 tahun 2002 menyatakan 
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bahwa pendelegasian wewenang dilakukan secara tertulis. Kesibukan perawat 

dalam menyelesaikan tugas delegasi banyak menyita waktu perawat untuk 

melakukan tugas pemenuhan kebutuhan dasar pasien dengan menggunkan 

pendekatan asuhan keperawatan, sehingga tugas perawat dalam melaksanakan 

tindakan menjadi lemah. Sejalan dengan pernyatan tersebut menurut Lendeweer 

dan Bourmans (1994) menyatakan bahwa perawat yang otonominya di persempit 

akan banyak meninggalkan ruangan kerja. Mestinya kewenangan perawat lebih 

banyak pada kompetensi mandiri jika perawat sebagai tenaga profesional, sesuai 

dengan pernyataan Nursalam (2002) kewenangan perawat adalah otonomi bagi 

perawat untuk melakukan asuhan keperawatan.

Kewenangan perawat menjadi lemah karena (1) belum ada standar praktik 

profesional yang digunakan perawat sebagai acuan dalam melaksanakan 

kewajiban praktek profesional. Dalam UU nomor 23/1992 pasal 53 ayat (2) 

disebutkan bahwa standar adalah pedoman yang harus digunakan sebagai 

petunjuk dalam menjalankan profesi dengan baik. Manfaat keberadaan standar 

adalah untuk mengurangi variasi dalam pelayanan sehingga dapat meningkatkan 

konsentrasi pelayanan kesehatan (Koentjoro, 2007). (2) model praktik 

keperawatan profesional (MPKP) belum di terapkan disetiap ruangan. MPKP 

merupakan suatu sistem (struktur, proses, dan nilai-nilai profesional) yang 

memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan, 

Linda Amiyanti SKp., (gizi-net.org: 2002). Penggunaan model keperawatan yang 

konfensional sebagai upaya membantu program terapi, seperti yang ditunjukan di 

ruangan keperawatan dengan sistem pembagian tugas fungsional masih dilakukan 

karena sumber daya perawat di ruangan kurang, dan distribusi perawat strata 1/

perawat primer (PP) ada pada struktural rumah sakit. Mestinya tiap ruangan 

mempunyai 3 perawat primer (Amiyanti, 2002).

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 

tentang Registrasi dan Praktik Perawat Bab VI Praktik Perawat : 
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Pasal 15 :

Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang unuk :

1. Melaksanakan asuhan keperawatan yang melputi pengkajian, penetapan 

diagnosa keperwatan, perencanaan, melaksnaan tindakan keperawatan dan 

evaluasi keperawatan

2. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi : 

intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling 

keperawatan

3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan 

oleh organisasi profesi

4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan 

tertulis dari dokter

Pasal 17 

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam 

memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi

Pasal 18

Perawat dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pasal 19

Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus senantiasa 

meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 

bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi 

profesi.
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Pasal 20

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/ pasien, perawat 

berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

2. Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

B. PERILAKU

Perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organisme, baik yang dapat 

diamati secara langsung ataupun tidak langsung. Perilaku manusia pada 

hakekatnya adalah suatu aktifitas daripada manusia itu sendiri, oleh karena itu 

perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas. Perilaku manusia 

dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Hereditas merupakan konsep 

dasar atau modal untuk perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Sedangkan 

lingkungan merupakan kondisi atau lahan untuk perkembangan perilaku tersebut 

(Notoatmodjo, 1993)

Robert Kwick dikutip Notoatmodjo (1997) menyatakan bahwa perilaku 

adalah tindakan atau perbuatan organisme yang dapat diamati dan bahkan 

dipelajari.

Secara lebih operasional Notoatmodjo (1997) mengatakan bahwa perilaku 

dapat diartikan sebagai respon seseorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar 

subyek. Respon ini terbentuk dua macam, yakni:

1. Bentuk pasif 

Adalah suatu respon internal yang terjadi dalam diri manusia dan tidak 

secara langsung dapat dilihat orang lain. Misalnya berpikir atau bersikap. 

Perilaku seperti ini dikatakan masih terselubung dan disebut sebagai 

Covert Behavior.
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2. Bentuk aktif 

Apabila perilaku itu jelas dapat dilihat dan diobservasi secara langsung 

dalam bentuk tindakan nyata. Perilaku ini disebut Overt Behavior.

Menurut Benyamin Bloom (1908) seorang ahli psikologi pendidikan 

seperti dikutip Notoatmojo, 1997 membagi perilaku itu kedalam 3 domain 

(ranah/kawasan), meskipun kawasan-kawasan tersebut tidak mempunyai batasan 

yang jelas dan tegas. Pembagian kawasan ini dilakukan untuk kepentingan tujuan 

pendidikan, yaitu mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain perilaku 

tersebut, yang terdiri dari : ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif 

(affective domain) dan ranah psikomotor (psycomotor domain).

Dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan dan untuk 

kepentingan pengukuran hasil pendidikan, ketiga domain ini diukur dari :

1. Pengetahuan peserta didik  terhadap materi pendidikan yang diberikan 

(knowledge)

2.  Sikap atau anggapan peerta didik terhadap materi pendidikan yang 

diberikan (attitude)

3.  Praktek atau tindakan yang dilakukan oleh peserta didik sehubungan 

dengan materi pendidik yang diberikan (practice).

Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa, dimulai 

pada domain kognitif, dalam arti si subyek tahu terlebih dahulu terhadap stimulus 

yang berupa materi atau obyek diluarnya sehingga menimbulkan pengetahuan 

baru pada subyek tersebut dan selanjutnya menimbulkan respon bathin dalam 

bentuk sikap si subyek terhadap obyek yang diketahuinya itu. Akhirnya 

rangsangan, yakni obyek yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut 

akan menimbulkan respon lebih jauh yaitu berupa tindakan (action) terhadap atau 

sehubungan dengan stimulus atau obyek tadi. Namun demikian didalam 

kenyataannya stimulus yang diterima oleh subyek dapat langsung menimbulkan 

tindakan. Artinya seseorang dapat bertindak atau berperilaku baru tanpa terlebih 

dahulu mengetahui makna dari stimulus yang diterimanya. Dengan kata lain 
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tindakan (practice) seseorang tidak harus didasari oleh pengetahuan atau sikap 

(Notoatmodjo, 1997).

Menurut penelitian Rogers (1974) seperti dikutip Notoatmodjo, 1993 

mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku 

baru ) di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni :

1. Kesadaran (Awareness)

Dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu 

terhadap stimulus (obyek)

2. Tertarik (Interest)

Dimana orang mulai tertarik kepada stimulus.

3. Evaluasi (Evaluation)

Menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi 

dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

4. Mencoba (Trial)

Dimana orang telah mulai mencoba perilaku baru.

5. Menerima (Adoption)

Dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Selain itu ada beberapa teori lain yang telah dicoba untuk mengungkap 

faktor penentu yang dapat mempengaruhi perilau, khususnya perilaku yang 

berhubungan dengan kesehatan, antara lain :
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1. TEORI LAWRENCE GREEN

Green mencoba menganalisis perilau manusia berangkat dari tingkat 

kesehatan. Bahwa kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, 

yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior 

causes). 

Faktor perilaku ditentukan atau dibentuk oleh :

a. Faktor predisposisi (predisposing faktors), yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nlai-nilai, dan sebagainya.

b. Faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana 

kesehatan, misalnya Puskesmas, obat-obatan, alat-alat steril, dan 

sebagainya.

c. Faktor pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan atau petugas yang lain, yang merupakan 

kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

2. TEORI SNEHANDU B. KAR

Kar mencoba menganalisis perilaku kesehatan bertitik tolak bahwa 

perilaku itu merupakan  fungsi dari :

a. Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau 

perawatan kesehatannya (behavior intention)

b. Dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya (social support) 

c. Adanya atau tidak adanya informasi tentang kesehatan atau fasilitas 

kesehatan  (accssebility of information)

d. Otonomi pribadi orang yang bersangkutan dalam hal mengambil tindakan 

atau keputusan (personal autonomy).

e. Situasi yang memungkinkan untuk bertindak (action situation)
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3. TEORI WHO

WHO menganalisa bahwa yang menyebebkan seseorang berperilaku 

tertentu adalah :

a. Pemikiran dan perasaan (thoughts and feeling), yaitu dalam bentuk 

pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan penilaian-

penilaian seseorang terhadap obyek (obyek kesehatan).

1). Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman 

oranga lain.

2). Kepercayaan sering atau diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek. 

Seseorang menerima kepercayaan berdasarkan keyakinan dan tanpa 

adanya pembuktian terlebih dahulu.

3). Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap 

obyek. Sikap sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau dari 

orang lain yang paling dekat. Sikap membuat seseorang mendekati 

atau menjauhi orang lain atau obyek lain. Sikap positif terhadap 

nilai-nilai kesehatan tidak selalu terwujud dalam tindakan nyata. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain: sikap akan tewujud 

didalam suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu, sikap akan 

diikuti atau tidak diikuti oleh tindakan mengacu kepada pengalaman 

orang lain, sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan 

berdasarkan pada banyak atau sedikitnya pengalaman seseorang.  

b. Orang penting sebagai referensi. 

Apabila seseorang itu penting untuknya, maka apa yang ia katakan atau 

perbuat cenderung untuk dicontoh.

c. Sumber-sumber daya (resources), mencakup fasilitas-fasilitas, uang, 

waktu, tenaga dan sebagainya. Semua itu berpengaruh ter hadap perilaku 

seseorang atau kelompok masyarakat. Pengaruh sumber-sumber daya 

terhadap perilaku dapat bersifat positif atau negaif.
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d. Perilaku normal, kebiasaan,nilai-nilai dan penggunaan sumber-sumber di 

dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life) 

yang pada umumnya disebut kebudayaan. Kebudayaan ini terbentuk dalam 

waktu yang lama dan selalu berubah, bai lambat ataupun cepat sesuai  

dengan peradaban umat manusia.

Kemudian Katz (1960) juga mengatakan bahwa perilaku dilatarbelakangi 

oleh kebutuhan individu yang bersangkutan, maka ia berasumsi bahwa :

1. Perilaku mempunyai instrumental, artinya dapat berfungsi dan 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat bertindak 

(berperilaku ) positif terhadap obyek demi pemenuhan kebutuhannya. 

Sebaliknya bila obyek tidak memenuhi kebutuhannya, maka ia akan 

berperilaku negatif.

2. Perilaku berfungsi sebagai defence mechanism atau sebagai pertahanan 

diri dalam menghadapi lingkungannya. Artinya dengan perilakunya, 

manusia dapat melindungi ancaman-ancaman yang datang dari luar.

3. Perilaku berfungsi sebagai penerima obyek dan pemberi arti. Dalam 

perannya dengan tindakan itu seseorang senantiasa menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya menurut kebutuhan.

4. Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang  dalam 

menjawab suatu situasi. Oleh sebab itu didalam kehidupan manusia 

perilaku itu tampak terus-menerus dan berubah secara relatif 

(Notoatmodjo,1993)

Sedangkan menurut WHO, perubahan perilaku itu dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu:

1. Perubahan alamiah (natural change), bahwa perilaku manusia selalu 

berubah dimana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian 

alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan 
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lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota 

masyarakat didalamnya juga akan mengalami perubahan.

2. Perubahan terencana (planned change), bahwa perubahan ini terjadi 

karena memang direncanakan sendiri oleh subyek.

4. Kesediaan untuk berubah (readdines to change) yang berbeda-beda, 

meskipun kondisinya sama.

Strategi yang digunakan untuk merubah perilaku tersebut juga 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

a. Menggunakan  kekuatan/ kekuasaan atau dorongan. Dalam hal ini 

perubahan perilaku dipaksakan kepada masyarakat sehingga mau 

melakukan/ berperilaku seperti yang diharapkan. Cara ini dapat ditempuh 

misalnya dengan adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh 

anggota masyarakat. Cara ini akan menghasilkan perilaku yang cepat, akan 

tetapi perubahan tersebut belum tentu akan berlangsung lama karena 

perubahan perilaku yang terjadi tidak atau belum didasari oleh kesadaran 

sendiri .

b. Memberikan informasi-informasi sehingga akan meningkatkan 

pengetahuan seseorang/ masyarakat. Selanjutnya dengan pengetahuan itu 

akan menimbulkan kesadaran, dan akhirnya akan merubah orang 

berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Hasil dari 

perubahan perilaku dengan cara ini memakan waktu yang cukup lama, 

tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat langgeng karena didasari pada 

kesadaran mereka sendiri (bukan karena paksaan).

c. Diskusi dan partisipasi. Cara ini sebagai peningkatan cara yang kedua 

diatas dimana didalam memberikan informas-informasi tentang kesehatan 

tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti masyarakat tidak 

hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi 
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melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya (Notoatmodjo,

1997). 

C. ANALISA SWOT

Menurut Hasanudin dalam situs http://hasanuddin.torajanet.com/?p=39, 

Bisnis, Fenomena Bisnis, Kewirausahawan, Peluang dan Tantangan Bisnis, 

Strategi Bisnis, Strategi Pemasaran analisis SWOT merupakan identifikasi 

berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan 

(match) diantara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan.

Adapun definisi faktor eksternal dan internal, adalah:

1. Faktor Internal

a) Strength (kekuatan)

Sumberdaya, keahlian atau keunggulan lain yang relatif dengan 

pesaing dan kebutuhan pasar (konsumen) dimana perusahaan 

beroperasi atau berharap akan beroperasi

b) Weakness (kelemahan)

Keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keahlian, dan 

kemampuan yang mengganggu keefektifan kinerja perusahaan.

2. Faktor Eksternal

a). Opportunity (peluang)

Situasi menguntungkan yang utama dalam lingkungan perusahaan. 

Trend kunci dan perubahan merupakan salah satu sumber peluang

b) Threats (tantangan)

Situasi tidak menguntungkan yang utama dalam lingkungan 

perusahaan. Tantangan merupakan penghambat untuk mencapai posisi 

saat ini atau yang diharapkan perusahaan.
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1. ORIENTASI ANALISIS SWOT

a. Orientasi masa depan (eksternal –> internal)

Analisis SWOT dapat memproyeksi situasi bisnis atau posisi 

perusahaan di masa mendatang berdasarkan situasi saat ini karena adanya 

faktor peluang dan tantangan yang berada pada tren dalam lingkungan 

yang dinamis. Sedangkan faktor kekuatan merupakan competitive 

advantages yang dibutuhkan di masa mendatang untuk memanfaatkan 

peluang dan menyiasati tantangan yang berpotensi akan terjadi dengan 

mempertimbangkan faktor kelemahan yang harus diatasi. Orientasi ini 

berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai

b. Menemukan strategi yang efektif (internal –> eksternal)

Analisis SWOT dapat membantu perusahaan dalam menentukan 

strategi yang tepat untuk memaksimalkan peluang. Analisis ini akan 

melihat sejauh mana perusahaan memanfaatkan kemampuannya dalam 

meraih (merespon) peluang dan tantangan sebagai upaya memenangkan 

persaingan di industrinya. Orientasi ini berkaitan dengan upaya perusahaan 

mencapai sasaran secara efektif.

Orientasi tersebut merupakan cara berpikir strategis outside-in 

dengan bertindak secara proaktif dan antisipasif (responsif), memulai 

dengan gagasan akhir dalam pikiran, dan mengutamakan hal yang harus 

diutamakan (skala prioritas). Hal ini merupakan cerminan dari salah satu 

kebiasaan efektif yang merupakan ciri dari strategi pemasaran.

2. PERMASALAHAN DAN KETERBATASAN ANALISIS SWOT

Secara umum, dalam praktik di lapangan, sering dijumpai beberapa 

permasalahan dan keterbatasan dalam penerapan analisa SWOT yaitu:

a. Rentan terhadap penyalahgunaan dan analisa yang dangkal 

(superficial), karena hanya menggunakan satu level analisis
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b. Menghasilkan daftar yang panjang dan seringkali menggunakan 

kalimat dan frase yang bermakna ganda;

c. Tidak digunakan bobot yang merefleksikan prioritas;

d. Faktor yang sama dapat ditempatkan dalam dua kategori karena 

perbedaan cara pandang terhadap peluang dengan tantangan atau

kekuatan dengan kelemahan;

e. Tidak ada kewajiban untuk menguji opini dengan data dan analisis;

f. Tidak ada hubungan yang logis terhadap implementasi strategi.

Dasar pemikiran yang digunakan dalam upaya memaksimalkan hasil 

analisis SWOT dan meminimalkan permasalahan dan keterbatasan diatas, adalah: 

(1) Orientasi outside-in, dan (2) relevansi dan akurasi pada tingkat yang 

memungkinkan. 

Implikasi dari dua dasar pemikiran tersebut, adalah:

a. Mengembangkan analisa aspek eksternal dan internal secara 

mendalam dengan melakukan analisa pendahuluan pada tahap 

pengumpulan data. Tujuan analisis pendahuluan adalah untuk 

mengetahui tingkat kepentingan atau besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh setiap aspek terhadap strategi pemasaran

b. Memberikan penilaian terhadap faktor-faktor SWOT secara 

kuantitatif dengan menggunakan bobot dan rating. Penentuan 

besarnya bobot dan rating berdasarkan informasi dari hasil analisis 

pendahuluan. Hal ini sangat berguna untuk menentukan prioritas 

dari setiap faktor. Penentuan prioritas berkaitan dengan alokasi 

sumberdaya yang sangat penting dalam implementasi strategi 

pemasaran.
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3. KERANGKA KERJA PENGUKURAN SWOT

Perusahaan yang akan menggunakan analisis SWOT dapat menggunakan 

kerangka kerja untuk mengukur SWOT yang dikembangkan oleh Boseman (1986) 

Adapun langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Mendefinisikan bisnisnya;

b. Mengidentifikasi peluang dan tantangan pada bisnis tersebut saat 

itu;

c. Menentukan key success factors pada bisnis, dimana area tersebut 

menuntut perusahaan mempunyai kemampuan yang cukup supaya 

dapat sukses dalam bisnis tersebut;

d. Perusahaan harus melihat kedalam dan mengevaluasi 

kemampuannya pada area yang telah didentifikasi sebagai key 

success factors untuk bisnis tersebut (Boseman, 1986).

e. Mengidentifikasi pesaing terdekat dengan mengembangkan analisa 

strategic groups sebagai dasar untuk menentukan kekuatan dan 

kelemahan relatif perusahaan dibandingkan dengan pesaing 

terdekatnya (Thompson, 2001).
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4. KERANGKA KERJA PENGUKURAN SWOT

Bagan 2    Kerangka kerja SWOT menurut Boseman, Glenn, Phatak, Arvind, and 
Schellenberger, Robert E. (1986), “Strategic Management: Text and 
Cases” New York: John Wiley & Sons, Inc. pp 24.

5. KEY SUCCESS FACTORS

Key success factors (KSF) merupakan implikasi dari proses me-match-kan 

perusahaan terhadap lingkungannya yang digunakan untuk mengidentifikasi 

faktor internal perusahaan. KSF adalah area atau aspek-aspek yang merupakan 

potensi untuk memperoleh competitive advantage dalam suatu industri tertentu, 

terutama dalam hal-hal yang penting bagi kemampuan perusahaan untuk bertahan 

dan berhasil dengan sepenuhnya memanfaatkan peluang yang ada dan 

menghindari tantangan yang dihadapi perusahaan.

Mengidentifikasi KSF dapat dimulai dari:

a. Analisis konsumen dan permintaan. Siapakah konsumen 

perusahaan dan apakah yang mereka inginkan? Bagaimana cara 

External 
Environmental 

Change

Change in 
Industry 

Characteristics

New 
Opportunities 

and Treats

Key Success 
Factors

Strenghts and 
Weakness

Resources and 
Skills

Formulation 
Strategy
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konsumen tersebut memilih di antara perusahaan yang saling 

bersaing?

b. Analisis persaingan dalam industri, apakah faktor struktural utama 

yang memicu persaingan? Apakah dimensi yang utama dari 

persaingan? Sampai seberapa ketat persaingan yang terjadi? 

Bagaimana cara perusahaan memperoleh posisi persaingan yang 

lebih baik dibandingkan dengan pesaing?

Informasi dari kedua hasil analisis tersebut kemudian diklasifikasikan 

dalam tiga aspek sebagai KSF perusahaan, yaitu:

a. Leverage of Phenomena; yaitu kemampuan perusahaan untuk 

menterjemah-kan pemahamannya terhadap fenomena perusahaan 

ke dalam strategi pemasaran;

b. Marketing Variable; berhubungan dengan efektivitas elemen 

bauran pemasaran;

c. Decision Making; seperangkat faktor yang mencerminkan 

kemampuan pengambilan keputusan dan menekankan informasi 

dan dukungan analitis sebagai keunggulan kompetitif.

Menurut Rangkuti, F, 2002, dalam buku Analisis SWOT Teknik 

Membedah Kasus Bisnis, analisa SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

ogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weakness) dan ancaman (threats). Proses pengamblan keputusan strategis selalu 

berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. 

Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis factor factor strategis 

perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat 

ini 
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Bagan 3. Analisis SWOT menurut Rangkuti, F, 2002 

Keterangan :

Kwadran 1 

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada

Strategi yang harus diterapkan dalam kondis iniadalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (grwth oriented strategy)

Kwadran 2

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahanini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan strategi diversifikasi (produk/pasar)

Berbagai Ancaman

Berbagai Peluang

Kelemaahan
Internal Kekuatan 

internal

1. Mendukung 
strategi agresif

2. Mendukung strategi 
diversivikasi

3. Mendukung 
strategi turn arround

4. Mendukung 
strategi defensif
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Kwadran 3

Perusaaan menghadapi peluang pasar yag sangat besar, tetapi dilain fihak 

ia menghadapi beberapa kendala / kelemahan internal. Kondisi bisnis pada 

kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matrix. Fokus 

strategi perusahaan ii adalah meminimalkan masalah masalah iternal 

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasaryang lebih baik

Kwadaran 4

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal
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D. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN

E.

P

Bagan 4 Kerangka berfikir penelitian Model  Perilaku Praktik Perawat di 
Kabupaten Nganjuk

Faktor predisposisi 

(predisposing faktors)

1. pengetahuan, 

2. sikap 

3. kepercayaan 

4. keyakinan 

5. nlai-nilai

Faktor pendukung (enabling 

factors)

1. lingkungan fisik,

2. tersedianya fasilitas 

dan sarana kesehatan

Faktor pendorong 

(reinforcing factors) 

Sikap dan perilaku 

petugas kesehatan atau 

petugas yang lain, 

yang merupakan 

kelompok referensi 

dari perilaku 

masyarakat.

PERILAKU

1. Pengetahuan

2. Sikap

3. Tindakan
Aturan yag berlaku

1. UU Kesehatan no 
23 tahun 1992

2. Kepmenkes no 
1239 tahun 2001

ANALISA SWOT

KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN 
ANCAMAN DAN STRATEGI PRAKTIK PERAWAT

Praktik Perawat

PROMOTIF PREVENTIF REHABILITATIF
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN 

Peneltian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan 

pertimbangan sebagai berikut :

1. Perawat Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 

masih menyelenggarakan praktik Kuratif

2. Sebagian besar perawat di Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan praktik 

kuratif diluar jam kerja

3. Beberapa kasus tindakan prktek kuratif perawat dipermasalahkan oleh 

sebagian LSM dan anggota masyarakat 

B. STRATEGI PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang 

menekankan pada masalah proses, maka jenis penelitian ini dengan strategi yang 

terbaik adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menangkap 

berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa yang lebih 

berharga dari pada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka. 

Strategi yang digunakan adalah studi kasus(case study). Dan karena permasalahan 

serta fokus penelitian sudah ditentukan sebelum peneliti terjun dan menggali 

permasalahan di lapangan maka penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai 

Studi Kasus Terpancang (Embedded Case Study Research) (Sutopo, 2002:41)

34
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C.        SUMBER DATA

Pada penelitian ini peneliti akan mengambil data dari :

1. Informan atau narasumber yang terdiri atas:

Kepala Dinas Kesehatan, ketua organisasi profesi kesehatan (PPNI, IDI 

dan IBI), masyarakat penerima layanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.

2. Tempat praktik perawat

3.         Arsip dan dokumen resmi serta pendukung lain

F. TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, 

tidak dalam suasana formal dan dapat dilakukan berulang pada informan 

yang sama (Patton dalam Sutopo, 2002 : 58). Pertanyaan yang diajukan 

dapat semakin terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan semakin 

rinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu 

mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang 

sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan perasaan sikap dan 

pandangan mereka terhadap pelaksanaan praktik perawat. Teknik 

wawancara ini akan dilakukan pada semua informan dan narasumber

2. Observasi langsung

Observasi dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai observasi 

berperan pasif (Spadley dalam Sutopo, 2002:65). Observasi langsung ini 

dilakukan dengan cara formal dan informal untuk mengamati kegiatan 

praktik perawat.
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3. Mencatat dokumen (content analysis)

Teknik mencatat dokumen dilakukan unuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen yang ada pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Nganjuk.

E..       TEKNIK CUPLIKAN (SAMPLING )

Dalam penelitian kualitatif teknik cuplikan yang digunakan bukanlah 

cuplikan statistik atau yang biasa dikenal sebagai probability sampling yang biasa 

digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif cenderung 

menggunakan teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan 

pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan keingintahuan pribadi 

peneliti, karakteristik imperisnya dan lain-lain. Oleh karena itu cuplikan yang 

akan digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat purposive sampling atau lebih 

tepat disebut sebagai cuplikan dengan Criterion–Based Selection (Goetz & Le 

Comte dalam Sutopo, 2002 : 58 ). Dalam hal ini peneliti memilih informan yang 

dipandang paling tahu sehingga kemungkinan pilihan informan dapat berkembang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Dalam 

penelitian ini informan yang dianggap paling tahu adalah Kepala Dinas 

Kesehatan, ketua organisasi profesi kesehatan (PPNI, IDI dan IBI) serta

masyarakat penerima layanan kesehatan di Kabupaten Nganjuk.

F..       VALIDITAS DATA

Guna menjamin dan mengembangkan validasi data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian  teknik pengembangan validitas data yang biasa 

digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik trianggulasi akan 

dikembangkan. Dari empat macam teknik trianggulasi yang ada (Paton dalam 

Sutopo, 2002 : 78) hanya akan digunakan (1) trianggulasi data (sumber) yaitu

mengumpulkan data sejenis dari beberapa sumber data yang berbeda, misalnya 

mengenai kegiatan program digali dari sumber data yang berupa informan, arsip 
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dan peristiwa, demikian juga data kegiatan keterlibatan dan (2) trianggulasi 

metode dilakukan dengan menggali data yang sama dengan metode yang berbeda, 

seperti hasil wawancara yang disinkronkan dengan hasil observasi. Selain itu data 

base akan dikembangkan dan disimpan agar sewaktu waktu dapat ditelusuri 

kembali bila dikehendaki adanya verifikasi

G..       TEKNIK ANALISIS

Untuk menganalisis data pada penelitian tahap awal dipergunakan teknik 

analisis interaktif, ada tiga komponen analisis yaitu data reduction, data display

dan conclusion drawing yang saling berinteraksi. Pada proses verifikasi sering 

melangkah kembali pada tahap reduksi data, sehingga trianggulasi selalu inheren 

dalam proses penelitian. Untuk memperjelas model analisis interaktif dapat 

digambarkan sebagai berikut :

Bagan 5 Flow chart model analisis interaktif (Sutopo, 2002:96)

Pengumpulan data

Reduksi data Sajian data

Penarikan simpulan/ 
verifikasi
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H..        ALOKASI WAKTU PENELITIAN

Tabel  1    Ghan Chart Penelitian Model Pengganti Perilaku Praktik Kuratif 
Perawat di Kabupaten Nganjuk

NO KEGIATAN TAHUN 2009

Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penyusunan Proposal

Seminar Proposal

Penyempurnaan proposal

Pengesahan proposal

Penyelesaian ijin penelitian

Pelaksanaan penelitian

Pengolahan data

Penulisan Laporan hasil 

penelitian

Diseminasi hasil penelitian

V V

V

V

V

V

V V

V

V V

V
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BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN

1. Profil Kabupaten Nganjuk

a. Keadaan Umum Kabupaten Nganjuk

1). Keadaan Geografis

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah diantara 37 daerah 

Kabupaten/ kota di Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas wilayah sebagai 

berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Tulungaung

- Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kediri

- Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun

Secara geografis daerah Nganjuk  terletak diantara 7
0  

20 sampai 7 
0

50 LS 

dan 111
0

5 sampai 122
0

13 BT dengan ketinggian rata-rata 60 sampai dengan 

2300 meter diatas permukaan laut.

2). Keadaan Topografi Daerah

Secara topografi kondisi Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 3 (tiga) 

daerah :

40
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- Sebelah barat daya daerah pegunungan (lereng Gunung Wilis) dengan 

ketinggian + 1000 sampai dengan 2300 meter dari permukaan laut.

- Di tengah merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian + 60 

sampai dengan 140 meter dari permukaan air laut

- Sebelah utara merupakan daerah pegunungan Kendeng dengan 

ketinggian   + 60 sampai dengan 300 meter dari permukaan air laut

3).. Hidrografi dan Klimatologi

Kabupaten Nganjuk merupakan daerah Aliran Sungai (DAS) sungai 

Brantas, yang merupakan batas sebelah timur dari Kabupaten Nganjuk dan 

berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri. Selain sungai Brantas terdapat 

kali Widas yang mengalir di bagian barat dan utara serta kali Kedung Pedet yang 

mengalir melewati Kecamatan Lengkong bermuara ke sungai Brantas di wilayah 

Kecamatan Jaikalen. Di  Kabupaten Nganuk selain dipengaruhi oleh iklim tropis, 

pada bulan Juni sampai September terjadi kemarau kering dan pada bulan 

Desember sampai Maret mengalami musim penghujan. Sedangkan pada bulan 

Juni sampai Oktober angin kencang berhembus dari arah tenggara.

4). Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Nganjuk + 122. 433 Ha atau 1.224.330 km2 yang 

terbagi atas 20 kecamatan. Dari 20 kecamatan terdapat 2 kecamatan yang 

memiliki wilayah terluas, yaitu kecamatan Rejoso 15.166,3 Ha atau 12,39 % dan 

Kecamatan Sawahan 11.588,66 Ha atau 9,47%. Sedangkan kecamatan dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



95

luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Nganjuk 2.258,6 Ha atau 1,84 % dan 

Kecamatan Kertosono 2.267,5 Ha atau 1,85%.

5). Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, telah menetapkan dasar pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan 

sistem otonomi. Setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah no 22 

sampai 28 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk maka dihasilkan suatu perubahan terhadap Peraturan 

Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2008. Sedangkan untuk 

Susunan organisasi pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

tidak mengalami perubahan. Secara administrasi Kabupaten Nganjuk terdiri dari 

20 kecamatan, 269 desa dan 20 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa 

terbanyak adalah kecamatan Rejoso dengan 24 desa dan kecamatan dengan 

jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Ngluyu 

dengan jumlah desa masing-masing 6 desa. Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa 

berpedoman pada Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah.

6). Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam 

Profil Kabupaten Nganjuk dalam Angka tahun 2008 sebanyak 1.063.555 jiwa 

yang terdiri dari 537.218 penduduk perempuan dan 526.337 penduduk laki-laki. 
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Rasio penduduk menurut jenis kelamin sebesar 97,97 %. Ini berarti bahwa untuk 

100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

b. Keadaan Ekonomi

Jumlah Keluarga Miskin yang terdata oleh tim desa yang ada di masing-

masing desa/ kelurahan dan telah disyahkan berdasarkan Keputusan Bupati no 

188/61/K/411.101.03/2008 tentang Penetapan Nama-Nama Masyarakat Miskin 

Sebagai Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JAMKESMAS) di Kabupaten Nganjuk tahun 2008 sejumlah 310.239 jiwa. 

Pelayanan kepada Keluarga Miskin menjadi prioritas dimana secara substansial 

kesehatan bagi mereka merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Seperti 

diketahui bahwa kebutuhan akan pembiayaan kesehatan tidak dapat ditentukan 

kapan dan besaran biayanya secara pasti.

c. Keadaan Lingkungan

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan disajikan indikator-indikator 

persentasi rumah tangga sehat, tempat-tempat umum, rumah/ bangunan bebas 

jentik. Selain itu disajikan pula beberapa indikator tambahan yang masih relevan 

yaitu kepemilikan sanitasi dasar

1) Rumah Sehat

Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan, yaitu rumah tangga yang memiliki jamban yang sehat, sarana air 

bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi 
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rumah yang baik, kepadatan hunian, rumah yang sesuai dan lantai rumah yang 

tidak terbuat dari tanah. Untuk Kabupaten Nganjuk ada 58,05% rumah yang 

memiliki jamban keluarga (JAGA) pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 

2007 sebesar 57,93% dan air bersih 75,51% turun menjadi 75,49% pada tahun 

2007. Rumah sehat di Kabupaten Nganjuk belum dapat diidentifikasi karena 

belum semua persyaratan rumah sehat diambil datanya, sehingga rumah sehat 

Kabupaten Nganjuk masih berdasarkan kepemilikan JAGA dan air bersih saja.

2) Tempat tempat Umum

Tempat-tempat umum merupakan sarana yang dikunjungi oleh banyak 

orang dan dikhawatirkan dapat menjadi tempat penyebaran penyakit. Tempat 

umum yang memenuhi syarat adalah terpenuhinya sanitasi dasar (air, jamban, 

limbah, sampah), terlaksananya pengendalian vektor, hygiene  sanitasi 

makanan dan minuman, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria dan 

atau standar kesehatan. Persentase TTU sehat di Kabupaten Nganjuk tahun 

2006 mencapai 62,5 % (438 TTU) dan pada tahun 2007 turun menjadi 54,55% 

(474 TTU) dari TTU yang diperiksa.
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2. Perilaku Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nganjuk

a. Keadaan Perilaku Kesehatan 

Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh 

terhadap derajat kesehatan, akan disajikan beberapa data yang berasal dari  survey 

PHBS Tatanan Rumah Tangga, untuk tahun 2008 tidak dilakukan survey karena 

itu data yang digunakan adalah data tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Nganjuk dengan metode survey cepat yaitu meliputi : 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, ASI eksklusif, kepesertaan dana 

sehat/ ASKES/ JPKM, gaya hidup tidak merokok, aktifitas fisik/ olah raga secara 

teratur, kebiasaan makan saur dan buah, ketersediaan air bersih, penggunaan 

jamban sehat, kesesuaian luas rumah dengan anggota keluarga (kepadatan rumah), 

lantai kedap air 

1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Berdasarkan survei PHBS perlaku memeriksakan kehamilan dan 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2006 sebesar 

93,34%. Sedangkan berdasarkan laporan yang tercatat dalam Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2007 sebesar 88,10% dan meningkat pada 

tahun 2008 menjadi 99,64%. Artinya pada tahun 2008 hampir semua proses 

persalinan di Kabupaten Nganjuk sudah ditolong oleh tenaga kesehatan baik 

dokter, maupun bidan dan kalaupun ada yang masih ditolong dukun, proses 

persalinannya tetap didampingi oleh tenaga kesehatan.
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2) ASI eksklusif

Prosentase perilaku masyarakat yang memberfikan ASI eksklusif kepada 

bayinya sampai umur 6 bulan di Kabupaten Nganjuk tahun 2006 sebesar 

77,78%. Dari data diatas bahwa masih diperlukan penyuluhan dan kampanye 

tentang ASI eksklusif kepada masyarakat meskipun pada dasarnya rendahnya 

prosentase ASI eksklusf bukan semata-mata karena faktor perilaku atau 

tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah, tetapi ada faktor-faktor lain 

yang menyebabkan pemberian ASI eksklusif gagal dilaksanakan, diantaranya 

faktor adanya penyakit pada ibu sehingga tidak diperbolehkan untuk 

menyusui, sedikitnya volume ASI yang keluar sehingga terpaksa harus 

ditambah dengan susu formula, alasan kosmetik (keindahan payudara), terlalu 

sibuk bekerja dll.

3) Kepesertaan dana sehat/ ASKES/ JPKM

Dana sehat/ ASKES/ JPKM merupakan salah satu strategi pembiayaan 

kesehatan. Dari hasil survey PHBS, prosentase masyarakat yang telah ikut 

dana sehat/ ASKES/ JPKM masih rendah yaitu pada tahun 2006 sebesar 

39,05% dan untuk tahun 2008 mendapat dana dari Pemda sebesar 10 M.

4) Gaya hidup tidak merokok

Kebiasaan merokok masyarakat Kabupaten Nganjuk masih sangat tinggi 

yaitu pada tahun 2005 sebesar 54,95% dan tahun 2006 meningkat menjadi 

71,9% (hasil survey PHBS tahun 2006)
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5) Aktifitas fisik/ olah raga 

Aktifitas fisik/ olah raga secara teratur bagi beberapa orang ternyata masih 

dirasa memberatkan. Dari survey PHBS 2005 sebesar 87,55% dan naik 

menjadi 99,52% pada tahun 2006. Aktifitas fisik dilakukan secara rutin setiap 

hari selama kurang lebih 30 menit.

6) Kebiasaan makan sayur dan buah

Konsumsi makanan yang bergizi/ seimbang sangat terkait dengan faktor 

sosial ekonomi dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi tingkat sosial 

ekonomi dan pengetahuan masyarakat tentang menu seimbang maka semakin 

baik pula menu makanan yang dikonsumsi. Dari hasil survey PHBS tahun 

2005 sebesar 90,93 % dan naik pada tahun 2006 menjadi 95,24 % masyarakat 

sudah mengkonsumsi sayur dan buah minimal 1 minggu sekali. Masyarakat 

mempunyai anggapan bahwa buah identik dengan apel, jeruk manis, alpukat 

dll  sedangkan pisang dan pepaya (buah yang murah dan mudah ditanam di 

halaman rumah) bukan buah yang berkualitas baik, sehingga masih banyak 

masyarakat yang belum memanfaatkannya.

7) Ketersediaan Air Bersih

Dari hasil survey PHBS penggunaan air bersih oleh masyarakat Kabupaten 

Nganjuk mencapai 97,48% pada tahun 2005 dan naik menjadi 99,52% pada 

tahun 2006. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan air bersih 

untuk keperluan sehari-hari.
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8) Penggunaan jamban sehat

Jamban sehat adalah jamban yang bersih dan tidak berbau. Dari hasil 

survey tahun 2005, 77,48 % masyarakat menggunakan jamban sehat dan 

22,52% belum menggunakan jamban sehat diantaranya masih menggunakan 

jamban cemplung yang closetnya bukan leher angsa dan tidak tertutup 

sehingga kurang bersih dan berbau. Pada tahun 2006 77,14% masyarakat 

menggunakan jamban sehat

9) Kepadatan rumah

Kepadatan rumah sangat terkait dengan sosial ekonomi masyarakat. 

Semakin baik sosial ekonominya akan semakin memperhatikan luas rumah 

yang dihuninya. Prosentase kepadatan rumah di Kabupaten Nganjuk pada 

tahun 2005 sebesar 86,62 % dan pada tahun 2006 ada sebesar 73,33%. Ini 

berarti sebesar 73,33% responden tinggal di rumah dengan kepadatan cukup 

dan sisanya sebesar 26,67 % masih tinggal di rumah yang kurang luas (terlalu 

padat). Tingkat kepadatan rumah sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

penghuninya. Tingkat kepadatan rumah yang dianjurkan sesuai dengan SPM 

adalah 6,25m2 untuk tiap orang (2,5m x 2,5m).

10) Lantai kedap air

Lantai rumah yang kedap air akan menjamin penghuni rumah terhindar 

dari penyakit akibat cacing, penyakit kulit/ gatal serta penyakit lain yang 

berhubungan dengan air dan kelembaban. Lantai rumah yang tidak kedap air 
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relatif lebih sulit dibersihkan dan berpengaruh terhadap kelembaban dalam 

rumah. Pada tahun 2005 prosentase lantai sehat/ kedap air sebesar 64,64 % 

dan pada tahun 2006 sebesar 51,43%. Hal ini berarti ada 48,57% yang 

mempunyai lantai kurang sehat/ tidak kedap air.
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b. Distribusi Tenaga Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Tabel 2. Penyebaran Tenaga Kesehatan  (status PNS) menurut unit kerja Kabupaten Nganjuk tahun 2008

NO UNIT KERJA

TENAGA KESEHATAN

JUMLAH %MEDIS
PERAWAT 

DAN BIDAN FARMASI GIZI TEKNISI 
MEDIS

SANITASI KESMAS

JML % JML % JML % JML % JML % JML % JML %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 PUSKESMAS (termasuk 

Pustu dan Polindes)
58 39,19 436 58,13 15 28,3 15 55,56 0 0 33 61,11 3 15 560 51,9

2 RUMAH SAKIT 85 57,43 310 41,33 33 62,26 10 37,04 28 100 6 11,11 6 30 478 44,3

3 INSTITUSI DIKLAT/
DIKNAKES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 SARANA KESH LAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 DINAS KABUPATEN 5 3,378 4 0,533 5 9,434 2 7,407 0 0 15 27,78 11 55 42 3,89
JUMLAH 148 100 750 100 53 100 27 100 28 100 54 100 20 100 1080 100

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tahun 2009 

Keterangan :
Medis : dokter, dokter gigi, dokter/ dokter gigi spesialis
Perawat & bidan : lulusan SPK, D3 dan S1
Farmasi : Apoteker, Asisten Apoteker

Teknisi Medis : Analis, TEM dan penata rontgen, penata anaestesi, fisioteraphi
Sanitasi : SPPH, APK dan D3 kesehatan Lingkungan
Kesmas : SKM, MPH dll
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Dari tabel diatas ditemukan data bahwa jumlah tenaga perawat di sarana 

pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) merupakan tenaga mayoritas 

dengan jumlah total 750 dari 1080 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten 

Nganjuk (69,44 %) (lihat tabel 2). Sedangkan tenaga medis yang terdiri dari : 

dokter, dokter gigi dan dokter/ dokter gigi spesialis yang seharusnya menjalankan 

praktik kuratif hanya berjumlah 148 dari total 1080 tenaga kesehatan yang ada di 

Kabupaten Nganjuk (13,7 %)

Sedangkan penyebaran di perawat dan bidan di tiap-tiap unit kerja di 

masing-masing Kecamatan atau instansi hampir didominasi dengan tenaga 

perawat dan bidan kecuali di Dinas Kesehatan yang lebih banyak tenaga medis 

dibanding dengan tenaga perawat dan bidan yang ada di kantor Dinas Kesehatan 

(lihat tabel 3). Perbandingan ratio persentase medis : perawat tertinggi terdapat di 

Kecamatan Ngetos dengan ratio persentase 6,67 % : 93,33 % dan terendah di 

Kecamatan Ngluyu dengan ratio persentase 28,57 % : 71,43 %

Penyebaran tenaga medis lebih tinggi dibandingkan tenaga perawat ada di 

kantor Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Nganjuk dengan jumlah 125 % 

lebih tinggi dari perawat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dan 

62,07 % : 37,93 % di Rumah Sakit Islam Nganjuk (lihat tabel 3).

Sedangkan penyebaran total di seluruh sarana pelayanan kesehatan 

maupun kantor Dinas Kesehatan mempunyai ratio persentase medis : perawat = 

19,73 % : 80,27 %  
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Tabel 3. Penyebaran Tenaga Kesehatan  (status PNS) menurut unit kerja per bagian Kabupaten Nganjuk tahun 2008

RATIO JUMLAH

JML % JML % 3/5 JML % JML % JML % JML % JML %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PUSKESMAS 

1 BAGOR 3 5.17 27 6.19 11.11 0 0.00 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 33
2 BARON 3 5.17 22 5.05 13.64 1 6.67 0 0.00 0 0.00 2 6.06 1 25 29
3 BERBEK 4 6.90 29 6.65 13.79 1 6.67 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 37
4 GONDANG 3 5.17 23 5.28 13.04 1 6.67 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 30
5 JATIKALEN 2 3.45 13 2.98 15.38 1 6.67 1 6.67 0 0.00 1 3.03 1 25 19
6 KERTOSONO 3 5.17 25 5.73 12.00 1 6.67 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 32
7 LENGKONG 3 5.17 17 3.90 17.65 1 6.67 1 6.67 0 0.00 1 3.03 0 0 23
8 LOCERET 3 5.17 31 7.11 9.68 1 6.67 0 0.00 0 0.00 3 9.09 0 0 38
9 NGANJUK 4 6.90 24 5.50 16.67 1 6.67 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 32

10 NGETOS 1 1.72 15 3.44 6.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 16
11 NGLUYU 2 3.45 7 1.61 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.03 1 25 11
12 NGRONGGOT 4 6.90 26 5.96 15.38 0 0.00 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 33
13 PACE 3 5.17 28 6.42 10.71 1 6.67 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 35
14 PATIANROWO 3 5.17 20 4.59 15.00 1 6.67 1 6.67 0 0.00 1 3.03 0 0 26
15 PRAMBON 3 5.17 23 5.28 13.04 1 6.67 1 6.67 0 0.00 2 6.06 0 0 30
16 REJOSO 4 6.90 31 7.11 12.90 1 6.67 1 6.67 0 0.00 1 3.03 0 0 38
17 SAWAHAN 2 3.45 10 2.29 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.03 0 0 13
18 SUKOMORO 3 5.17 20 4.59 15.00 1 6.67 1 6.67 0 0.00 1 3.03 0 0 26
19 TANJUNGANOM 4 6.90 31 7.11 12.90 1 6.67 1 6.67 0 0.00 3 9.09 0 0 40
20 WILANGAN 1 1.72 14 3.21 7.14 1 6.67 1 6.67 0 0.00 2 6.06 1 25 20

JUMLAH 58 100.00 436 100.00 13.30 15 100.00 15 100.00 0 0.00 33 100.00 4 100 561
RUMAH SAKIT

1 RSUD NGANJUK 38 44.71 156 50.32 24.36 16 48.48 5 50 12 42.86 3 50 5 83.33 235
2 RSUD KERTOSOSNO 17 20.00 79 25.48 21.52 3 9.09 3 30 8 28.57 3 50 1 16.67 114
3 RS ISLAM 18 21.18 29 9.35 62.07 6 18.18 1 10 3 10.71 0 0 0 0.00 57
4 RS BAYANGKARA 12 14.12 46 14.84 26.09 8 24.24 1 10 5 17.86 0 0 0 0.00 72

JUMLAH 85 100.00 310 100.00 27.42 33 100.00 10 100 28 100.00 6 100 6 100.00 478
DIKLAT/ DIKNAKES 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
SARANA KESH LAIN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
DINAS KABUPATEN 5 3,38 4 0,53 125.00 5 9,43 2 7,41 0 0 15 27,78 10 50 41
JUMLAH 148 750 19.73 53 27 28 54 20 1080

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tahun 2009 

UNIT KERJANO GIZI TEKNISI MEDIS

TENAGA KESEHATAN

SANTASI KESMASMEDIS PERAWAT & BIDAN FARMASI
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B. TEMUAN PENELITIAN

1. Perilaku Praktik Promotif Perawat

Temuan penelitian di Kabupaten Nganjuk diperoleh data bahwa kegiatan 

yang bisa dilakukan oleh perawat dalam menjalankan praktik promotif adalah:

konsultasi, konseling, pendidikan kesehatan, pelatihan ibu hamil dalam perawatan 

bayi, pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi bayi sesuai tingkat usianya (C.L no 01).

Kegiatan konseling dan konsultasi dapat dilakukan tetapi mungkin akan 

ada kendala yang akan ditemui oleh perawat. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh responden T yang mengatakan bahwa praktik promotif mempunyai kendala 

yaitu belum tersosialisasinya mengenai upaya pencegahan penyakit secara luas 

oleh masyarakat, masyarakat pada umumnya belum menyadari pentingnya 

pencegahan penyakit sehingga datang ke petugas (perawat) selalu identik dengan 

meminta pelayanan pengobatan (C.L no 02). Walaupun mempunyai kendala tetapi 

peluang melakukan tindakan promotif ini masih tinggi dengan kekuatan yang 

dimiliki perawat dalam menjalankan praktik promotif ini yaitu : kemampuan 

komunikasi inter personal yang dimiliki oleh perawat. 

Sedangkan keuntungan praktik promotif bagi perawat adalah sebagai 

upaya peningkatan kesehatan bagi klien yang menjadi tanggung jawab perawat 

sehingga upaya penanganan penyakit menjadi lebih mudah dan murah.  

Sedangkan kerugiannya adalah belum adanya aturan mengenai jasa bagi perawat 

yang melakukan upaya promotif tersebut.
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Meskipun memiliki kekuatan tetapi ada juga kelemahan yang dimiliki 

perawat dalam menjalankan praktik promotif yaitu Pengetahuan masyarakat 

menganggap konsultasi tidak menyelesaikan masalah kesehatan. Sedangkan 

kendala promotif adalah belum tersosialisasinya mengenai upaya pencegahan 

penyakit secara luas oleh masyarakat dan masyarakat pada umumnya belum 

menyadari pentingnya pencegahan penyakit sehingga klien datang ke petugas 

(perawat) selalu identik dengan meminta pelayanan kuratif (tabel 4 dan 5)

Secara lebih luas maka perilaku praktik promotif perawat dan masyarakat 

dapat digambarkan sebagai berikut :

 Kemampuan komunikasi inter personal perawat

Yang ditunjukkan dengan seringnya perawat melakukan komunikasi dan 

penyuluhan baik secara perorangan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan 

dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sering dilakukan 

oleh perawat daripada tenaga kesehatan lain (CL 3).

 Praktik promotif sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi klien 

Menurut responden kegiatan promotif lebih kearah pencegahan dan 

peningkatan kesehatan dengan upaya penyuluhan dan konsultasi masalah 

kesehatan (CL 4).

 Upaya penanganan penyakit lebih mudah dan murah dengan tindakan 

promotif

Responden mengatakan bahwa biaya pengobatan setelah sesorang jatuh sakit 

pada akhir akhir ini cenderung semakin mahal oleh sebab itu maka upaya 
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pnyuluhan dan pencegahan diperlukan karena relatif lebih murah dan mudah 

dilaksanakan  (CL 5).

 Masyarakat menganggap konsultasi tidak menyelesaikan masalah kesehatan

Responden menyatakan bahwa konsultasi dan penyuluhan kesehatan yang 

dilakukan tenaga kesehatan bukan merupakan salah satu cara peingkatan 

status sehat. Banyak masyarakat yang merasa bahwa seseorang baru 

membutuhkan tenaga kesehatan ketika masyarakat sudah dalam keadaan sakit 

kemudian mereka datang ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan 

pengobatan. Pengobatan yang diharapkan oleh masyarakat adalah dengan 

pemberian obat yang disuntikkan dan pemberian obat yang diminum (CL 3).

 Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat 

Menurut responden masyarakat banyak yang belum memahami bahwa upaya 

pencegahan justru lebih efektif dalam penanganan status kesehatan seseorang 

(CL 4).

 Masyarakat datang ke perawat dengan meminta pelayanan pengobatan.

Responden mengatakan bahwa ketika datang ke perawat dengan harapan akan 

disuntik dan diberikan obat minum untuk mengatasi masalah kesehatannya. 

Tetapi masyarakat tetap mengharapkan bahwa selain diperiksa dan diberikan 

obat mereka juga diberikan informasi yang detai tentang penyebab penyakit, 

sakit yang diderita maupun penanganannya (CL 5).

 Belum adanya aturan mengenai jasa tindakan promotif.
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Responden dari organisasi profesi perawat mengatakan bahwa jasa tindakan 

penyuluhan dan konsultasi perlu dibebankan kepada masyarakat tetapi dari 

masyarakat sendiri tidak menganggap bahwa biaya konsultasi itu penting 

karena menurut masyarakat bahwa yang diberikan jasa adalah ketika mereka 

mendapatkan suntikan dan obat (CL 2).

 Masyarakat membutuhkan

Respoden mengatakan bahwa masyarakat tetap mengharapkan bahwa selain 

diperiksa dan diberikan obat mereka juga diberikan informasi yang detai 

tentang penyebab penyakit, sakit yang diderita maupun penanganannya.

Selain itu masyarakat juga mengharapkan agar perawat sering melakukan 

penyuluhan berkelompok melalui kegiatan-kegiatan rutin yang 

diselenggarakan oleh masyarakat (CL 1).

 Perawat masih banyak yang belum menjalankan praktik promotif sehingga 

masih terbuka luas untuk menjalankan 

Menurut responden dari organisasi profesi dengan belum banyak yang 

menyelenggarakan praktik atau jasa konsultasi maka peluang perawat didalam 

menjalanka praktik promotif masih terbuka luas (CL 2).

 Obat bebas mudah diakses masyarakat

Menurut responden dengan banyaknya apotek dan toko obat serta obat yan 

dijual bebas sampai ke pelosok desa maka akses masyarakat untuk 

mendapatkan obat tersebut sangat mudah karena tanpa melalui resep 

masyarakat sudah bisa mendapatkan obat sesuai yang diinginkan (CL 5).

 Belum adanya model praktik promotif yang dijalankan secara terbuka 
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Menurut responden belum adanya yang melaksanakan jasa konsultasi 

kesehatan ini mengakibatkan perawat belum memiliki gambaran tentang 

model yang akan diterapkan (CL 2).

 Belum dikenalnya praktik promotif  oleh perawat 

Responden perawat mengatakan bahwa selama ini perawat hanya mengenal 

upaya promotif dilakukan dengan tindakan penyuluhan berkelompok di 

masyarakat dan menjadi satu dengan upaya praktik kuratif sehingga masih 

memandang belum saatnya masyarakat dibebani dengan biaya konsultasi 

kesehatan ( CL 2).

 Masyarakat belum tahu tentang praktik promotif tersebut.

Responden masyarakat mengatakan bahwa mereka sudah mengenal kegiatan 

penyuluhan berkelompok maupun perorangan tetapi tidak tahu akan adanya 

praktik jasa konsultasi kesehatan yang dilakukan oleh perawat atau tenaga 

kesehatan yang lain (CL 1).

2. Perilaku Praktik Preventif Perawat

Kegiatan yang bisa dilakukan perawat berdasarkan temuan yang didapat 

peneliti dalam menjalankan praktik preventif  adalah : Menyediakan sarana 

proteksi diri pencegahan penyakit kepada masyarakat dan kegiatan pemberian 

imunisasi. Kegiatan ini bisa dijalankan karena perawat mempunyai kekuatan . 

Perawat bisa menjadi role model dan keuntungan dari pelayanan preventif ini 

adalah sebagai upaya pencegahan penyakit bagi klien yang menjadi tanggung 

jawabnya sehingga upaya penanganannya lebih mudah dan murah sedangkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxi

cxi

kerugiannya adalah banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya upaya 

preventif tersebut (tabel 5).

Kegiatan ini masih memiliki peluang yang cukup besar karena perawat 

memiliki Sarana yang bisa dimanfaatkan serta peluang dalam menjalankan praktik 

preventif adalah seiring dengan perkembangan informasi banyak masyarakat 

perkotaan/ kabupaten yang dengan kesadaran diri mengunjungi tempat praktik 

perawat untuk mendapatkan pelayanan preventif (immunisasi)

Tetapi disamping memiliki peluang, hambatan dan kendala mungkin bisa 

juga ditemui perawat karena faktor kelemahan yang dimiliki perawat seperti 

Kurang dukungan lintas sektor serta kendala sebagain besar upaya tersebut sudah 

dijalankan oleh tempat pelayanan kesehatan pemerintah dan masih banyak 

perawat yang beranggapan bahwa hal itu adalah tugas pemerintah 

Sedangkan hambatan dan ancaman yang mungkin ditemui adalah obat 

bebas yang dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa melalui resep dan 

tantangan praktik preventif adalah belum dipahaminya regulasi praktik preventif 

tersebut oleh sebagaian besar perawat di Kabupaten Nganjuk (tabel 5).

Perilaku praktik preventif perawat dan masyarakat adalah sebagai berikut :

 Perawat sebagai role model

Menurut responden masyarakat terutama daerah pedesaan menganggap figur 

perawat adalah panutan dalam menjalankan perilaku hidup sehat. Apapun 

yang dilakukan perawat terutama di daerah pedesaan selalu diikuti oleh 
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masyarakat sehingga hal ini bisa dijadikan kekuatan oleh perawat di dalam 

menjalankan praktik preventif. (CL 4).

 Upaya pencegahan penyakit bagi klien 

Responden mengatakan bahwa tindakan preventif lebih murah dilakukan 

dalam mencegah terjadinya penyakit karena apabila telah terjadi sakit maka 

biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi (CL 3).

 Upaya penanganannya lebih mudah dan murah

Menurut responden upaya pencegahan lebih murah dan mudah dilakukan 

dibandingkan dengan ketika harus merawat orang yang sakit. Biaya yang 

dikeluarkan juga tergolong lebih murah (CL 3).

 Masyarakat belum menyadari pentingnya upaya preventif 

Responden mengatakan bahwa masyarakat yang belum sakit belum perlu 

pergi ke tenaga kesehatan hanya untuk konsultasi masalah kesehatan yang 

mereka hadapi. Masyarakat biasanya hanya melakukan upaya pencegahan 

yang dilakukan melalui cerita dan pengalaman dari orang tua atau 

lingkungannya sedangkan pengalaman itu belum tentu benar menurut teori 

kesehatan (CL 5).

 Kurang dukungan lintas sektor
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Responden mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan preventif 

diperlukan dukungan kebijakan dan dukungan dari seluruh elemen yang 

terkait misalnya organisasi profesi lain dan organisasi kemasyarakatan (CL 5).

 Sebagain besar upaya tersebut sudah dijalankan oleh tempat pelayanan 

kesehatan pemerintah

Responden mengatakan bahwa kegiatan pencegahan penyakit dan kegiatan 

preventif yang lain adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini 

didukung oleh adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif seperti 

immunisasi dan vaksinasi dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan 

pemerintah (CL 5).

 Perawat beranggapan bahwa praktik preventif adalah tugas pemerintah 

Responden mengatakan bahwa kegiatan pencegahan penyakit dan kegiatan 

preventif yang lain adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini 

didukung oleh adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif seperti 

immunisasi dan vaksinasi dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan 

pemerintah (CL 5).

 Sarana yang bisa dimanfaatkan

Menurut responden sarana yang dimiliki perawat dalam rangka 

penyelenggaraan praktik preventif sudah memadai tergantung kesiapan diri 

perawat dalam mempersiapkan SDM yang dimiliki (CL 5).

 Perkembangan informasi banyak masyarakat mengunjungi tempat praktik 

perawat untuk mendapatkan pelayanan preventif. 
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Dari responden didapatkan bawa selama ini telah banyak masyarakat yang 

memenfaatkan sarana praktik perawat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan (CL 5).

 Obat bebas mudah diakses masyarakat.

Menurut responden dengan banyaknya apotek dan toko obat serta obat yan 

dijual bebas sampai ke pelosok desa maka akses masyarakat untuk 

mendapatkan obat tersebut sangat mudah karena tanpa melalui resep 

masyarakat sudah bisa mendapatkan obat sesuai yang diinginkan (CL 5).

 Belum dipahaminya regulasi praktik preventif.

Menurut responden di dalam internal perawat sendiri kurang memahami 

praktik mandiri yang menjadi kewenangan perawat. Selama ini perawat 

merasa telah nyaman dengan model praktik kuratif yang telah dilakukan 

sehingga tidak mau mencoba praktik mandiri yang menjadi kewenangannya. 

Pelatihan maupun seminar yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan regulasi praktik perawat pernah dilakukan di kabupaten Nganjuk tetapi 

yang diminta perawat tetap melakukan praktik kuratif walaupun 

kewenangannya sedikit dikurangi (CL 5).

3. Perilaku Praktik Rehabilitatif perawat

Dari hasil pengumpulan data diperoleh hasil kegiatan yang bisa dilakukan 

oleh perawat dari aspek rehabilitatif adalah dengan melakukan kegiatan 

akupungtur atau akupresur dan perawatan pasien dirumah (home care).
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Kegiatan ini dapat dijalankan dengan dukungan kekuatan perawat yaitu 

Kemampuan SDM perawat dalam bidang kesehatan dan kegiatan ini memiliki 

keuntungan bagi perawat; sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi klien yang 

menjadi tanggung jawabnya sehingga upaya penanganannya lebih mudah dan 

murah sedangkan kerugiannya adalah belum adanya aturan mengenai jasa bagi 

perawat yang melakukan upaya promotif tersebut dan peluang dari kegiatan ini 

juga masih terbuka lebar karena masyarakat membutuhkan alternatif pengobatan 

modernadan praktik rehabilitatif masih banyak yang belum dijalankan oleh 

perawat dalam praktik sehingga masih terbuka luas untuk menjalankan praktik 

tersebut (Tabel 6).

Sedangkan hambatan yang muncul apabila kegiatan ini dilaksanakan 

adalah kelemahan dari dalam diri perawat yaitu malas dalam diri perawat, perawat 

tidak mau mempersulit diri dan kendala belum tersosialisasinya mengenai upaya 

pencegahan penyakit secara luas oleh masyarakat dan masyarakat pada umumnya 

belum menyadari pentingnya pencegahan penyakit sehingga klien datang ke 

petugas (perawat) selalu identik dengan meminta pelayanan kuratif

Sedangkan tantangan yang akan dihadapi perawat adalah Perawat yang 

tidak segera mempersiapkan diri untuk mencari model pengganti prakti kuratif

akan tersisih serta tantangan masih terbatasnya SDM perawat di Nganjuk yang 

memiliki kompetensi praktik rehabilitative sehingga praktik tersebut lebih banyak 

dijalankan oleh profesi rehabilitasi medis dan dikenalnya praktik tersebut oleh 

profesi perawat terutama yang berpendidikan D-III Keperawatan/ perawat 

vocational dan masyarakat juga banyak yang belum menyadari pentingnya upaya 
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rehabilitatif tersebut bagi anggota keluarga yang sakit terutama penyakit yang 

perlu sejkali dilakukan upaya tersebut, misalnya; stroke (Tabel 6).

Perilaku praktik rehabilitatif perawat dan masyarakat adalah sebagai 

berikut :

 Kemampuan SDM perawat dalam bidang kesehatan

Menurut responden pengetahuan perawat tentang masalah kesehatan dan 

kemampuan berkomunikasi luas dengan masyarakat dari semua golongan bisa 

menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan 

kunjungan rumah (CL 4).

 Upaya peningkatan kesehatan bagi klien 

Kegiatan kunjungan rumah menurut responden dapat meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan juga mengurangi biaya (CL 3).

 Upaya penanganannya lebih mudah dan murah 

Menurut responden upaya pencegahan lebih murah dan mudah dilakukan 

dibandingkan dengan ketika harus merawat orang yang sakit. Biaya yang 

dikeluarkan juga tergolong lebih murah (CL 5).

 Malas dalam diri perawat.

Responden mengatakan karena perawat sudah merasa nyaman dengan upaya 

praktik kuratif yang dilakukan maka mereka cenderung malas untuk 

menerapkan tindakan praktik mandiri (CL 3).

 Perawat tidak mau mempersulit diri.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxvii

cxvii

Selain malas, menurut responden perawat juga cenderung tidak mau 

mempersulit diri dengan praktik baru yang belum tentu mampu menghasilkan 

finansial (CL 1).

 Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat 

Responden mengatakan bahwa selama ini mereka belum mengenal praktik 

kunjungan rumah yang menerapkan teori keperawatan. Masyarakat hanya tahu 

kalau memanggil perawat ke rumah hanya untuk pelayanan suntik dan 

pemberian obat (CL 2).

 Masyarakat pada umumnya belum menyadari pentingnya pencegahan 

penyakit .

Responden mengatakan bahwa masyarakat yang belum sakit belum perlu 

pergi ke tenaga kesehatan hanya untuk konsultasi masalah kesehatan yang 

mereka hadapi. Masyarakat biasanya hanya melakukan upaya pencegahan 

yang dilakukan melalui cerita dan pengalaman dari orang tua atau 

lingkungannya sedangkan pengalaman itu belum tentu benar menurut teori 

kesehatan. (CL 4).

 Klien datang ke perawat selalu identik dengan meminta pelayanan kuratif

Responden mengatakan bahwa selama ini mereka belum mengenal praktik 

kunjungan rumah yang menerapkan teori keperawatan. Masyarakat hanya tahu 

kalau memanggil perawat ke rumah hanya untuk pelayanan suntik dan 

pemberian obat (CL 2).

 Belum adanya aturan mengenai jasa bagi perawat yang melakukan upaya 

rehabilitatif
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Responden perawat mengatakan bahwa karena belum adanya praktik asuhan 

keperawatan dengan kunjungan rumah yang sudah dilaksanakan sehingga 

belum memhami aturan jasa karena selama ini masyarakat memberikan jasa 

pelayanan dengan disertai pemberian obat. (CL 3).

 Masyarakat membutuhkan alternatif pengobatan modern

Menurut responen dengan semakin mahalnya biaya perawatan di Rumah Sakit 

maka mereka membutuhkan pengobatan alternatif apabila dengan pengobatan 

modern mereka sudah merasa berat. Pengobatan alternatif yang mereka 

datangi selama ini hanya sebatas ke paranormal bahkan dukun yang secara 

teori kesehatan kadang tidak ada rasionalisasinya (CL 4)

 Praktik rehabilitative masih banyak yang belum dijalankan oleh perawat 

dalam praktik 

Menurut responden dari organisasi profesi dengan belum banyak yang 

menyelenggarakan praktik atau jasa konsultasi maka peluang perawat didalam 

menjalanka praktik rehabilitatif masih terbuka luas (CL 5)

 Perawat yang tidak mempersiapkan diri akan tersisih

Menurut responden dengan adanya aturan yang mulai diberlakukan maka 

apabila perawat tidak segera mempersiapkan diri dengan aturan yang ada 

tersebut maka sedikit-sedikit maka akan tertinggal dengan mereka yang telah 

mempersiapkan diri yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat 

(CL 1).
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 Terbatasnya SDM perawat di yang memiliki kompetensi praktik rehabilitative 

Menurut responden tidak semua perawat memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang praktik rehabilitatif sehingga jumlah tenaga perawat dengan 

kompetensi home care sangat terbatas. Dari pelatihan atau seminar Home Care 

yang diadakan tidak terlalu banyak peminat (CL 3).

 Praktik tersebut lebih banyak dijalankan oleh profesi lain

Praktik rehabilitatif pada pasien pasca stroke yang membutuhkan rehabilitasi 

medik selama ini telah dilakukan oleh phisioterapist dan bahkan oleh ahli-ahli 

pijat (CL 4).

 Masyarakat banyak yang belum menyadari pentingnya upaya rehabilitative 

Responden mengatakan bahwa masyarakat memandang bahwa apabila 

seseorang sakit maka setelah dirawat di Rumah Sakit maka proses 

penyembuhan itu akan datang dengan sendirinya tergantung taqdir yang harus 

dijalani (CL 5).

4. Analisa SWOT model praktik promotif, preventif dan rehabilitatif  

perawat di Kabupaten Nganjuk 

a. Analisa SWOT Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor 

Strategi Eksternal (EFAS) praktik promotif
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STRENGHT (KEKUATAN)

Strenght (kekuatan) yang dimiliki oleh perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik promotif menurut responden adalah :

 Kemampuan komunikasi inter personal

Yang ditunjukkan dengan seringnya perawat melakukan komunikasi dan 

penyuluhan baik secara perorangan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan 

dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sering dilakukan 

oleh perawat daripada tenaga kesehatan lain (CL 3).

 Sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi klien 

Menurut responden kegiatan promotif lebih kearah pencegahan dan 

peningkatan kesehatan dengan upaya penyuluhan dan konsultasi masalah 

kesehatan (CL 4).

 Upaya penanganan penyakit lebih mudah dan murah 

Responden mengatakan bahwa biaya pengobatan setelah sesorang jatuh sakit 

pada akhir akhir ini cenderung semakin mahal oleh sebab itu maka upaya 

pnyuluhan dan pencegahan diperlukan karena relatif lebih murah dan mudah 

dilaksanakan  (CL 5).

WEAKNESS (KELEMAHAN)

Weakness (Kelemahan) yang dimiliki perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik promotif menurut responden adalah :

 Masyarakat menganggap konsultasi tidak menyelesaikan masalah kesehatan
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Responden menyatakan bahwa konsultasi dan penyuluhan kesehatan yang 

dilakukan tenaga kesehatan bukan merupakan salah satu cara peingkatan 

status sehat. Banyak masyarakat yang merasa bahwa seseorang baru 

membutuhkan tenaga kesehatan ketika masyarakat sudah dalam keadaan sakit 

kemudian mereka datang ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan 

pengobatan. Pengobatan yang diharapkan oleh masyarakat adalah dengan 

pemberian obat yang disuntikkan dan pemberian obat yang diminum (CL 3).

 Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat 

Menurut responden masyarakat banyak yang belum memahami bahwa upaya 

pencegahan justru lebih efektif dalam penanganan status kesehatan seseorang 

(CL 4).

 Masyarakat datang ke perawat dengan meminta pelayanan kuratif.

Responden mengatakan bahwa ketika datang ke perawat dengan harapan akan 

disuntik dan diberikan obat minum untuk mengatasi masalah kesehatannya. 

Tetapi masyarakat tetap mengharapkan bahwa selain diperiksa dan diberikan 

obat mereka juga diberikan informasi yang detai tentang penyebab penyakit, 

sakit yang diderita maupun penanganannya (CL 5).

 Belum adanya aturan mengenai jasa tindakan promotif.

Responden dari organisasi profesi perawat mengatakan bahwa jasa tindakan 

penyuluhan dan konsultasi perlu dibebankan kepada masyarakat tetapi dari 

masyarakat sendiri tidak menganggap bahwa biaya konsultasi itu penting 

karena menurut masyarakat bahwa yang diberikan jasa adalah ketika mereka 

mendapatkan suntikan dan obat (CL 2).
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OPPORTUNITY (PELUANG)

Opportunities (Peluang) yang bisa dimanfaatkan perawat dalam 

menjalankan kegiatan praktik promotif menurut responden adalah :

 Masyarakat membutuhkan

Respoden mengatakan bahwa masyarakat tetap mengharapkan bahwa selain

diperiksa dan diberikan obat mereka juga diberikan informasi yang detai 

tentang penyebab penyakit, sakit yang diderita maupun penanganannya.

Selain itu masyarakat juga mengharapkan agar perawat sering melakukan 

penyuluhan berkelompok melalui kegiatan-kegiatan rutin yang 

diselenggarakan oleh masyarakat (CL 1).

 Perawat masih banyak yang belum menjalankan praktik promotif sehingga 

masih terbuka luas untuk menjalankan 

Menurut responden dari organisasi profesi dengan belum banyak yang 

menyelenggarakan praktik atau jasa konsultasi maka peluang perawat didalam 

menjalanka praktik promotif masih terbuka luas (CL 2).

THREATENED (ANCAMAN)
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Threatened (Ancaman) yang harus diwaspadai perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik promotif menurut responden adalah :

 Obat bebas mudah diakses masyarakat

Menurut responden dengan banyaknya apotek dan toko obat serta obat yan 

dijual bebas sampai ke pelosok desa maka akses masyarakat untuk 

mendapatkan obat tersebut sangat mudah karena tanpa melalui resep 

masyarakat sudah bisa mendapatkan obat sesuai yang diinginkan (CL 5).

 Belum adanya model praktik promotif yang dijalankan secara terbuka 

Menurut responden belum adanya yang melaksanakan jasa konsultasi 

kesehatan ini mengakibatkan perawat belum memiliki gambaran tentang 

model yang akan diterapkan (CL 2).

 Belum dikenalnya praktik promotif  oleh perawat 

Responden perawat mengatakan bahwa selama ini perawat hanya mengenal 

upaya promotif dilakukan dengan tindakan penyuluhan berkelompok di 

masyarakat dan menjadi satu dengan upaya praktik kuratif sehingga masih 

memandang belum saatnya masyarakat dibebani dengan biaya konsultasi 

kesehatan ( CL 2).

 Masyarakat belum tahu tentang praktik promotif tersebut.

Responden masyarakat mengatakan bahwa mereka sudah mengenal kegiatan 

penyuluhan berkelompok maupun perorangan tetapi tidak tahu akan adanya 

praktik jasa konsultasi kesehatan yang dilakukan oleh perawat atau tenaga 

kesehatan yang lain (CL 1).
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Tabel 4. Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor Strategi Eksternal 
(EFAS) analisa praktik promotif

FAKTOR STRATEGI INTERNAL FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL

STRENGHT (KEKUATAN)

1. Kemampuan komunikasi inter personal
2. Upaya peningkatan kesehatan bagi 

klien 
3. Upaya penanganan penyakit lebih 

mudah dan murah 
.

OPPORTUNITY (PELUANG)

1. Masyarakat membutuhkan
2. Perawat masih banyak yang belum 

menjalankan praktik promotif 
sehingga masih terbuka luas untuk 
menjalankan 

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Masyarakat menganggap konsultasi 
tidak menyelesaikan masalah kesehatan

2. Belum tersosialisasinya upaya 
pencegahan penyakit kepada 
masyarakat 

3. Masyarakat datang ke perawat dengan 
meminta pelayanan dengan disuntik

4. Belum adanya aturan mengenai jasa 
tindakan promotif 

THREATENED (ANCAMAN)

1. Obat bebas mudah diakses 
masyarakat

2. Belum adanya model praktik 
promotif yang dijalankan secara 
terbuka 

3. Belum dikenalnya praktik promotif  
oleh perawat 

4. Masyarakat belum tahu tentang 
praktik promotif tersebut.

b. Analisa SWOT Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor 

Strategi Eksternal (EFAS) praktik preventif

STRENGHT (KEKUATAN)

Strenght (kekuatan) yang dimiliki oleh perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik preventif  menurut responden adalah :

 Perawat sebagai role model
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Menurut responden masyarakat terutama daerah pedesaan menganggap figur 

perawat adalah panutan dalam menjalankan perilaku hidup sehat. Apapun 

yang dilakukan perawat terutama di daerah pedesaan selalu diikuti oleh 

masyarakat sehingga hal ini bisa dijadikan kekuatan oleh perawat di dalam 

menjalankan praktik preventif. (CL 4).

 Upaya pencegahan penyakit bagi klien 

Responden mengatakan bahwa tindakan preventif lebih murah dilakukan 

dalam mencegah terjadinya penyakit karena apabila telah terjadi sakit maka 

biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi (CL 3).

 Upaya penanganannya lebih mudah dan murah

Menurut responden upaya pencegahan lebih murah dan mudah dilakukan 

dibandingkan dengan ketika harus merawat orang yang sakit. Biaya yang 

dikeluarkan juga tergolong lebih murah (CL 3).

 Masyarakat belum menyadari pentingnya upaya preventif 

Responden mengatakan bahwa masyarakat yang belum sakit belum perlu 

pergi ke tenaga kesehatan hanya untuk konsultasi masalah kesehatan yang 

mereka hadapi. Masyarakat biasanya hanya melakukan upaya pencegahan 

yang dilakukan melalui cerita dan pengalaman dari orang tua atau 

lingkungannya sedangkan pengalaman itu belum tentu benar menurut teori 

kesehatan (CL 5).

WEAKNESS (KELEMAHAN)
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Weakness (Kelemahan) yang dimiliki perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik preventif menurut responden adalah :

 Kurang dukungan lintas sektor

Responden mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan preventif 

diperlukan dukungan kebijakan dan dukungan dari seluruh elemen yang 

terkait misalnya organisasi profesi lain dan organisasi kemasyarakatan (CL 5).

 Sebagain besar upaya tersebut sudah dijalankan oleh tempat pelayanan 

kesehatan pemerintah

Responden mengatakan bahwa kegiatan pencegahan penyakit dan kegiatan 

preventif yang lain adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini 

didukung oleh adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif seperti 

immunisasi dan vaksinasi dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan 

pemerintah (CL 5).

 Perawat beranggapan bahwa praktik preventif adalah tugas pemerintah 

Responden mengatakan bahwa kegiatan pencegahan penyakit dan kegiatan 

preventif yang lain adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini 

didukung oleh adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif seperti 

immunisasi dan vaksinasi dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan 

pemerintah (CL 5).

OPPORTUNITY (PELUANG)

Opportunities (Peluang) yang bisa dimanfaatkan perawat dalam 

menjalankan kegiatan praktik preventif menurut responden adalah :
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 Sarana yang bisa dimanfaatkan

Menurut responden sarana yang dimiliki perawat dalam rangka 

penyelenggaraan praktik preventif sudah memadai tergantung kesiapan diri 

perawat dalam mempersiapkan SDM yang dimiliki (CL 5).

 Perkembangan informasi banyak masyarakat mengunjungi tempat praktik 

perawat untuk mendapatkan pelayanan preventif. 

Dari responden didapatkan bawa selama ini telah banyak masyarakat yang 

memenfaatkan sarana praktik perawat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan (CL 5).

THREATENED (ANCAMAN)

Threatened (Ancaman) yang harus diwaspadai perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik preventif menurut responden adalah :

 Obat bebas mudah diakses masyarakat.

Menurut responden dengan banyaknya apotek dan toko obat serta obat yan 

dijual bebas sampai ke pelosok desa maka akses masyarakat untuk 

mendapatkan obat tersebut sangat mudah karena tanpa melalui resep 

masyarakat sudah bisa mendapatkan obat sesuai yang diinginkan (CL 5).

 Belum dipahaminya regulasi praktik preventif.

Menurut responden di dalam internal perawat sendiri kurang memahami 

praktik mandiri yang menjadi kewenangan perawat. Selama ini perawat 

merasa telah nyaman dengan model praktik kuratif yang telah dilakukan 

sehingga tidak mau mencoba praktik mandiri yang menjadi kewenangannya. 
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Pelatihan maupun seminar yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan regulasi praktik perawat pernah dilakukan di kabupaten Nganjuk tetapi 

yang diminta perawat tetap melakukan praktik kuratif walaupun 

kewenangannya sedikit dikurangi (CL 5).

Tabel 5. Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor Strategi Eksternal 
(EFAS) analisa praktik preventif

FAKTOR STRATEGI INTERNAL FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL

STRENGHT (KEKUATAN)

1. Perawat bisa menjadi role model
2. Upaya pencegahan penyakit bagi klien 
3. Upaya penanganannya lebih mudah dan 

murah 
4. Masyarakat belum menyadari 

pentingnya upaya preventif 

OPPORTUNITY (PELUANG)

1. Sarana yang bisa dimanfaatkan
2. Perkembangan informasi banyak 

masyarakat mengunjungi tempat 
praktik perawat untuk mendapatkan 
pelayanan preventif 

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Kurang dukungan lintas sektor
2. Sebagain besar upaya tersebut sudah 

dijalankan oleh tempat pelayanan 
kesehatan pemerintah

3. Perawat beranggapan bahwa praktik 
preventif adalah tugas pemerintah 

THREATENED (ANCAMAN)

1. Obat bebas mudah diakses 
masyarakat

2. Belum dipahaminya regulasi praktik 
preventif 

c. Analisa SWOT Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor 

Strategi Eksternal (EFAS) praktik rehabilitatif

STRENGHT (KEKUATAN)

Strenght (kekuatan) yang dimiliki oleh perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik rehabilitatif menurut responden adalah :
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 Kemampuan SDM perawat dalam bidang kesehatan

Menurut responden pengetahuan perawat tentang masalah kesehatan dan 

kemampuan berkomunikasi luas dengan masyarakat dari semua golongan bisa 

menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan 

kunjungan rumah (CL 4).

 Upaya peningkatan kesehatan bagi klien 

Kegiatan kunjungan rumah menurut responden dapat meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan juga mengurangi biaya (CL 3).

 Upaya penanganannya lebih mudah dan murah 

Menurut responden upaya pencegahan lebih murah dan mudah dilakukan 

dibandingkan dengan ketika harus merawat orang yang sakit. Biaya yang 

dikeluarkan juga tergolong lebih murah (CL 5).

WEAKNESS (KELEMAHAN)

Weakness (Kelemahan) yang dimiliki perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik rehabilitatif menurut responden adalah :

 Malas dalam diri perawat.

Responden mengatakan karena perawat sudah merasa nyaman dengan upaya 

praktik kuratif yang dilakukan maka mereka cenderung malas untuk 

menerapkan tindakan praktik mandiri (CL 3).

 Perawat tidak mau mempersulit diri.
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Selain malas, menurut responden perawat juga cenderung tidak mau 

mempersulit diri dengan praktik baru yang belum tentu mampu menghasilkan 

finansial (CL 1).

 Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat 

Responden mengatakan bahwa selama ini mereka belum mengenal praktik 

kunjungan rumah yang menerapkan teori keperawatan. Masyarakat hanya tahu 

kalau memanggil perawat ke rumah hanya untuk pelayanan suntik dan 

pemberian obat (CL 2).

 Masyarakat pada umumnya belum menyadari pentingnya pencegahan 

penyakit .

Responden mengatakan bahwa masyarakat yang belum sakit belum perlu 

pergi ke tenaga kesehatan hanya untuk konsultasi masalah kesehatan yang 

mereka hadapi. Masyarakat biasanya hanya melakukan upaya pencegahan 

yang dilakukan melalui cerita dan pengalaman dari orang tua atau 

lingkungannya sedangkan pengalaman itu belum tentu benar menurut teori 

kesehatan. (CL 4).

 Klien datang ke perawat selalu identik dengan meminta pelayanan kuratif

Responden mengatakan bahwa selama ini mereka belum mengenal praktik 

kunjungan rumah yang menerapkan teori keperawatan. Masyarakat hanya tahu 

kalau memanggil perawat ke rumah hanya untuk pelayanan suntik dan 

pemberian obat (CL 2).

 Belum adanya aturan mengenai jasa bagi perawat yang melakukan upaya 

rehabilitatif
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Responden perawat mengatakan bahwa karena belum adanya praktik asuhan 

keperawatan dengan kunjungan rumah yang sudah dilaksanakan sehingga 

belum memhami aturan jasa karena selama ini masyarakat memberikan jasa 

pelayanan dengan disertai pemberian obat. (CL 3).

OPPORTUNITY (PELUANG)

Opportunities (Peluang) yang bisa dimanfaatkan perawat dalam 

menjalankan kegiatan praktik rehabilitatif menurut responden adalah :

 Masyarakat membutuhkan alternatif pengobatan modern

Menurut responen dengan semakin mahalnya biaya perawatan di Rumah Sakit 

maka mereka membutuhkan pengobatan alternatif apabila dengan pengobatan 

modern mereka sudah merasa berat. Pengobatan alternatif yang mereka 

datangi selama ini hanya sebatas ke paranormal bahkan dukun yang secara 

teori kesehatan kadang tidak ada rasionalisasinya (CL 4)

 Praktik rehabilitative masih banyak yang belum dijalankan oleh perawat 

dalam praktik 

Menurut responden dari organisasi profesi dengan belum banyak yang 

menyelenggarakan praktik atau jasa konsultasi maka peluang perawat didalam 

menjalanka praktik rehabilitatif masih terbuka luas (CL 5)
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THREATENED (ANCAMAN)

Threatened (Ancaman) yang harus diwaspadai perawat dalam menjalankan 

kegiatan praktik rehabilitatif menurut responden adalah :

 Perawat yang tidak mempersiapkan diri akan tersisih

Menurut responden dengan adanya aturan yang mulai diberlakukan maka 

apabila perawat tidak segera mempersiapkan diri dengan aturan yang ada 

tersebut maka sedikit-sedikit maka akan tertinggal dengan mereka yang telah 

mempersiapkan diri yang pada akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat 

(CL 1).

 Terbatasnya SDM perawat di yang memiliki kompetensi praktik rehabilitative 

Menurut responden tidak semua perawat memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang praktik rehabilitatif sehingga jumlah tenaga perawat dengan 

kompetensi home care sangat terbatas. Dari pelatihan atau seminar Home Care 

yang diadakan tidak terlalu banyak peminat (CL 3).

 Praktik tersebut lebih banyak dijalankan oleh profesi lain

Praktik rehabilitatif pada pasien pasca stroke yang membutuhkan rehabilitasi 

medik selama ini telah dilakukan oleh phisioterapist dan bahkan oleh ahli-ahli 

pijat (CL 4).

 Masyarakat banyak yang belum menyadari pentingnya upaya rehabilitative 

Responden mengatakan bahwa masyarakat memandang bahwa apabila 

seseorang sakit maka setelah dirawat di Rumah Sakit maka proses 
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penyembuhan itu akan datang dengan sendirinya tergantung taqdir yang harus 

dijalani (CL 5).

Tabel 6. Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Faktor Strategi Eksternal 
(EFAS) analisa praktik rehabilitatif

FAKTOR STRATEGI INTERNAL FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL

STRENGHT (KEKUATAN)

1. Kemampuan SDM perawat dalam 
bidang kesehatan

2. Upaya peningkatan kesehatan bagi 
klien 

3. Upaya penanganannya lebih mudah dan 
murah 

OPPORTUNITY (PELUANG)

1. Masyarakat membutuhkan alternatif 
pengobatan modern

2. Praktik rehabilitative masih banyak 
yang belum dijalankan oleh perawat 
dalam praktik 

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Malas dalam diri perawat
2. Perawat tidak mau mempersulit diri
3. Belum tersosialisasinya upaya 

pencegahan penyakit kepada 
masyarakat 

4. Masyarakat pada umumnya belum 
menyadari pentingnya pencegahan 
penyakit 

5. Klien datang ke perawat selalu identik 
dengan meminta pelayanan kuratif

6. Belum adanya aturan mengenai jasa 
bagi perawat yang melakukan upaya 
rehabilitatif

THREATENED (ANCAMAN)

1. Perawat yang tidak mempersiapkan 
diri akan tersisih

2. Terbatasnya SDM perawat di yang 
memiliki kompetensi praktik 
rehabilitative 

3. Praktik tersebut lebih banyak 
dijalankan oleh profesi lain

4. Masyarakat banyak yang belum 
menyadari pentingnya upaya 
rehabilitative 
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C. PEMBAHASAN 

1. Perilaku Praktik Promotif Perawat

Dari temuan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Nganjuk 

diperoleh data bahwa kegiatan yang bisa dilakukan oleh perawat dalam 

menjalankan kegiatan promotif adalah konsultasi, konseling, pendidikan 

kesehatan, pelatihan bagi ibu hamil dalam perawatan bayi, pemenuhan kebutuhan 

nutrisi bagi bayi sesuai dengan tingkat usianya.
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Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 

tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat Bab VI pasal 15 ayat 1 bahwa 

dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk : melaksanakan 

asuhan keperawatan yang melputi pengkajian, penetapan diagnosa keperwatan, 

perencanaan, melaksnakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan serta  

pasal 15 ayat 2 tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a 

meliputi:  intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan 

konseling keperawatan. 

Kegiatan promotif bisa sangat bisa dilaksanakan oleh perawat di kabupaten 

Nganjuk karena dari data survey PHBS yang telah dilakukan di Kabupaten 

Nganjuk yang meliputi survey tentang pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan, ASI eksklusif, kepesertaan dana sehat/ ASKES/ JPKM, gaya hidup 

tidak merokok, aktifitas fisik/ olah raga secara teratur, kebiasaan makan saur dan 

buah, ketersediaan air bersih, penggunaan jamban sehat, kesesuaian luas rumah 

dengan anggota keluarga (kepadatan rumah), lantai kedap air hasilnya masih 

belum maksimal sedangkan menurut data ketenagaan perawat dan bidan di 

Kabupaten Nganjuk merupakan tenaga mayoritas dengan jumlah total 750 dari 

1080 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Nganjuk (69,44 %). 

Dengan demikian maka perawat di kabupaten Nganjuk bisa 

mengaplikasikan kegiatan promotif konsultasi, konseling, pendidikan kesehatan, 

konseling pernikahan, pelatihan bagi ibu hamil dalam perawatan bayi, dan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi bayi sesuai dengan tingkat usianya.
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Kegiatan konseling dan konsultasi dapat dilakukan, tetapi mungkin akan 

ada kendala yang akan ditemui oleh perawat seperti belum tersosialisasinya 

mengenai upaya pencegahan penyakit secara luas oleh masyarakat dan masyarakat 

pada umumnya belum menyadari pentingnya pencegahan penyakit sehingga klien 

datang ke petugas (perawat) selalu identik dengan meminta pelayanan kuratif. 

Akan tetapi dengan peran promotif perawat maka sedikit-demi sedikit hal ini akan 

dapat dilaksanakan karena faktor perilaku masyarakat menurut WHO disebabkan 

oleh :

1). Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang 

lain.

2). Kepercayaan yang diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek.

3). Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap obyek yang

diperoleh dari pengalaman sendiri atau dari orang lain yang paling dekat. 

Sedangkan faktor yang lain yang dapat merubah perilaku masyarakat 

adalah orang penting sebagai referensi. Yang maksudnya adalah apabila seseorang 

itu penting untuknya, maka apa yang ia katakan atau perbuat cenderung untuk 

dicontoh.

Walaupun mempunyai kendala tetapi peluang melakukan tindakan 

promotif ini masih tinggi dengan kekuatan yang dimiliki perawat dalam 

menjalankan praktik promotif ini yaitu : kemampuan komunikasi inter personal

yang dimiliki oleh perawat. 

Sedangkan keuntungan praktik promotif bagi perawat adalah sebagai 

upaya peningkatan kesehatan bagi klien yang menjadi tanggung jawabnya 
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sehingga upaya penanganannya lebih mudah dan murah sedangkan kerugiannya 

adalah belum adanya aturan mengenai jasa bagi perawat yang melakukan upaya 

promotif tersebut.

Meskipun memiliki kekuatan tetapi ada juga kelemahan yang dimiliki 

perawat dalam menjalankan praktik promotif yaitu Pengetahuan masyarakat 

menganggap konsultasi tidak menyelesaikan masalah kesehatan. Sedangkan 

kendala promotif adalah belum tersosialisasinya mengenai upaya pencegahan 

penyakit secara luas oleh masyarakat dan masyarakat pada umumnya belum 

menyadari pentingnya pencegahan penyakit sehingga klien datang ke petugas 

(perawat) selalu identik dengan meminta pelayanan kuratif 

2. Perilaku Praktik Preventif Perawat

Dari hasil penelitian yang didapat kegiatan preventif yang bisa dilakukan

perawat adalah : menyediakan sarana proteksi diri pencegahan penyakit kepada 

masyarakat dan kegiatan pemberian imunisasi. Hal ini sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan 

praktik perawat Bab VI pasal 15 ayat 1 bahwa dalam melaksanakan praktik 

keperawatan berwenang unuk : melaksanakan asuhan keperawatan yang melputi 

pengkajian, penetapan diagnosa keperwatan, perencanaan, melaksnaan tindakan 

keperawatan dan evaluasi keperawatan serta  pasal 15 ayat 2 tindakan 

keperawatan sebagaimana dimaksud pada butir a meliputi :  intervensi 

keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling keperawatan. 
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Dai data survey PHBS yang telah dilakukan dapat diperoleh gambaran 

bahwa kegiatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, ASI eksklusif, 

kepesertaan dana sehat/ ASKES/ JPKM, gaya hidup tidak merokok, aktifitas fisik/ 

olah raga secara teratur, kebiasaan makan saur dan buah, ketersediaan air bersih, 

penggunaan jamban sehat, kesesuaian luas rumah dengan anggota keluarga 

(kepadatan rumah), lantai kedap air adalah merupakan upaya yang bersifat 

preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejadian penyakit. Perawat bisa 

menjadi role model dalam kegiatan ini

Keuntungan dari pelayanan preventif ini adalah sebagai upaya pencegahan 

penyakit bagi klien yang menjadi tanggung jawab perawat sehingga upaya 

penanggulangan penyakit menjadi lebih mudah dan murah sesuai dengan teori 

Drs. Tukiran, M.A bahwa upaya kuratif kurang menguntungkan karena 

a. Melakukan intervensi setelah sakit menyebabkan berbagai hal yang tidak 

menguntungkan 

b. Pelayanan kuratif cenderung meningkat dan mengelompok pada tempat 

banyak uang (kota besar)

c. Upaya kuratif-preventif lebih cost effective

d. Membuat masyarakat lebih tahan terhadap penyakit dan berperilaku hidup 

sehat

Kegiatan ini masih memiliki peluang yang cukup besar karena perawat 

memiliki sarana yang bisa dimanfaatkan serta peluang dalam menjalankan praktik 

preventif adalah seiring dengan perkembangan informasi banyak masyarakat 
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perkotaan/ kabupaten yang dengan kesadaran diri mengunjungi tempat praktik 

perawat untuk mendapatkan pelayanan preventif (immunisasi)

Tetapi disamping memiliki peluang, hambatan dan kendala mungkin bisa 

juga ditemui perawat karena faktor kelemahan yang dimiliki perawat seperti 

kurang dukungan lintas sector, upaya tersebut sudah dijalankan oleh sarana 

pelayanan kesehatan pemerintah dan masih banyak perawat yang beranggapan 

bahwa hal itu adalah tugas pemerintah.

Kelemahan tersebut dapat diminimalkan apabila ada perubahan perilaku perawat

serta didukug oleh sarana dan prasarana yang tersedia Hal ini sesuai dengan teori

WHO, bahwa perubahan perilaku dapat terjadi secara alamiah, terencana serta 

didukung oleh kesediaan untuk berubah masing-masing individu yang kadang 

berbeda sehingga memerlukan strategi yang berbeda pula dalam merubah 

perilaku. Hal tersebut sesuai dengan teori Notoatmodjo, 1997 bahwa dalam 

merubah perilaku dapat dengan cara menggunakan  kekuatan/ kekuasaan atau 

dorongan, memberikan informasi-informasi sehingga akan meningkatkan 

pengetahuan seseorang /masyarakat, diskusi serta partisipasi. 

Sedangkan hambatan dan ancaman yang mungkin ditemui adalah obat 

bebas yang dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa melalui resep dan 

tantangan praktik preventif adalah belum dipahaminya regulasi praktik preventif 

tersebut oleh sebagaian besar perawat di Kabupaten Nganjuk 

3. Perilaku Praktik Rehabilitatif perawat
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Hasil penelitian menunjukkan bahwal kegiatan praktik rehabilitatif yang 

bisa dilakukan oleh perawat adalah melakukan kegiatan akupungtur, akupresur 

dan perawatan pasien dirumah (home care).

Hal tersebut sesuai dengan teori Nursalam (2002) bahwa kewenangan otonomi 

bagi perawat adalah melakukan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dapat 

dilakukan di rumah dengan kegiatan home care

Kegiatan ini dapat dijalankan dengan dukungan kekuatan perawat yaitu 

kemampuan SDM perawat tetapi belum adanya aturan mengenai jasa bagi 

perawat yang melakukan upaya rehabilitatif tersebut menyebabkan 

pelaksanaannya kadang tidak sesuai harapan. Peluang dari kegiatan ini masih 

terbuka lebar karena masyarakat membutuhkan alternatif pengobatan modern dan 

praktik rehabilitatif masih banyak yang belum dijalankan oleh perawat dalam 

praktik sehingga masih terbuka luas untuk menjalankan praktik tersebut 

Tetapi dalam menjalankannya bisa muncul hambatan kelemahan dari 

dalam diri perawat yaitu malas dalam diri perawat, tidak mau mempersulit diri 

dan kendala belum tersosialisasinya mengenai upaya pencegahan penyakit secara 

luas kepada masyarakat serta masyarakat pada umumnya belum menyadari 

pentingnya pencegahan penyakit sehingga klien datang ke perawat identik dengan 

minta pelayanan kuratif

Hambatan tersebut bisa dikurangi apabila perawat mau merubah perilaku dan 

menyadari akan tugas-tugas yang menjadi ranah kemandirian praktik perawat. Hal 

tersebut sesuai dengan perubahan perilaku menurut Katz (1960) yang mengatakan 

bahwa perilaku dilatarbelakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan, 
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maka ia berasumsi bahwa (1) Perilaku mempunyai instrumental, artinya dapat 

berfungsi dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat 

bertindak (berperilaku ) positif terhadap obyek demi pemenuhan kebutuhannya. 

Sebaliknya bila obyek tidak memenuhi kebutuhannya, maka ia akan berperilaku 

negatif  (2) Perilaku berfungsi sebagai defence mechanism atau sebagai 

pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Artinya dengan perilakunya, 

manusia dapat melindungi ancaman-ancaman yang datang dari luar.

Sedangkan tantangan yang akan dihadapi perawat adalah Perawat yang 

tidak segera mempersiapkan diri untuk mencari model pengganti prakti kuratif 

akan tersisih serta tantangan masih terbatasnya SDM perawat di Nganjuk yang 

memiliki kompetensi praktik rehabilitative sehingga praktik tersebut lebih banyak 

dijalankan oleh profesi rehabilitasi medis dan dikenalnya praktik tersebut oleh 

profesi perawat terutama yang berpendidikan D-III Keperawatan/ perawat 

vocational dan masyarakat juga banyak yang belum menyadari pentingnya upaya 

rehabilitatif tersebut bagi anggota keluarga yang sakit terutama penyakit yang 

perlu sejkali dilakukan upaya tersebut, misalnya; stroke 

Hal tersebut dapat diubah dengan memberikan informasi-informasi sehingga akan 

meningkatkan pengetahuan seseorang. Selanjutnya dengan pengetahuan itu akan 

menimbulkan kesadaran, dan akhirnya akan merubah orang berperilaku sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya. Hasil dari perubahan perilaku dengan cara 

ini memakan waktu yang cukup lama, tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat 

langgeng karena didasari pada kesadaran mereka sendiri (bukan karena paksaan).
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Sesuai dengan teori Notoatmodjo,1997 bahwa perubahan perilaku dapat dilakukan 

denaga cara menggunakan  kekuatan/ kekuasaan atau dorongan, memberikan 

informasi-informasi sehingga akan meningkatkan pengetahuan seseorang serta 

diskusi dan partisipasi. 
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4. Analisa SWOT model praktik promotif, preventif dan rehabilitatif

a. Analisa praktik promotif

Tabel 7. Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) analisa praktik promotif

Faktor Strategi Internal Bobot Rating
SKOR
Bobot x 
Rating

Komentar

STRENGHT (KEKUATAN)

1. Kemampuan komunikasi inter 
personal

2. Sebagai upaya peningkatan 
kesehatan bagi klien 

3. Upaya penanganan penyakit lebih 
mudah dan murah 

0,3

0,2

0,1

3

2

2

0,9

0,4

0,2

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Masyarakat menganggap konsultasi 
tidak menyelesaikan masalah 
kesehatan

2. Belum tersosialisasinya upaya 
pencegahan penyakit kepada 
masyarakat dan

3. Masyarakat datang ke perawat 
dengan meminta pelayanan kuratif.

4. Belum adanya aturan mengenai jasa 
tindakan promotif tersebut.

0,2

0,1

0,1

0,1

3

2

2

2

0,6

0,2

0,2

0,2

TOTAL 1

Keterangan :
Bobot : - Sangat penting : 1,0

  - Tidak penting : 0,0
Rating : - Kekuatan besar : 4

  - Kekuatan kecil : 1
  - Kelemahan besar : 1
  - Kelemahan kecil : 4
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Berdasar matrik analisa SWOT hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Strength yang dimiliki perawat dalam menjalankan model praktik promotif sesuai 

dengan perangkingan adalah 

1. Kemampuan komunikasi inter personal, 

2. Sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi klien 

3. Upaya penanganan penyakit lebih mudah dan murah 

Akan tetapi perawat juga memiliki Weakness (kelemahan) yang 

berdasarkan perangkingan yaitu 

1. Masyarakat menganggap konsultasi tidak menyelesaikan masalah kesehatan, 

2. Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat

3. Masyarakat datang ke perawat dengan meminta pelayanan kuratif 

4. Belum adanya aturan mengenai jasa tindakan promotif 

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak weakness yang harus 

dibenahi dalam diri perawat sehingga weakness tersebut bisa diminimalisir dan 

kekuatan yang ada bisa dimaksimalkan 

Rangkuti, F, 2002 menjelaskan bahwa analisa SWOT adalah identifikasi 

berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini 

didasarkan pada ogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 
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kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengamblan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis 

faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 

kondisi yang saat ini.

Dengan demikian maka perawat harus melakukan instropeksi diri terkait 

peran mandiri dan delegasinya dengan mempertimbangkan strenght, weakness

yang ada dalam diri.
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Tabel 8. Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Analisa praktik promotif

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating
SKOR
Bobot x 
Rating

Komentar

OPPORTUNITY (PELUANG)

1. Masyarakat membutuhkan
2. Perawat masih banyak yang belum 

menjalankan praktik promotif 
sehingga masih terbuka luas untuk 
menjalankan 

0,3
0,2

3
2

0,9
0,4

THREATENED (ANCAMAN)

1. Obat bebas mudah diakses 
masyarakat

2. Belum adanya model praktik 
promotif yang dijalankan secara 
terbuka 

3. Belum dikenalnya praktik 
promotif  oleh perawat 

4. Masyarakat belum tahu tentang 
praktik promotif tersebut.

0,2

0,1

0,1

0,1

3

2

2

2

0,6

0,2

0,2

0,2

TOTAL 1

Keterangan :
Bobot : - Sangat penting : 1,0

  - Tidak penting : 0,0
Rating : - Peluang besar : 4

  - Peluang kecil : 1
  - Ancaman besar : 1
  - Ancaman kecil : 4
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Berdasar matrik analisa SWOT hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Opportunities yang dimiliki perawat dalam menjalankan model praktik promotif 

sesuai dengan perangkingan adalah 

1. Masyarakat membutuhkan

2. Perawat masih banyak yang belum menjalankan praktik promotif sehingga 

masih terbuka luas untuk menjalankan 

Akan tetapi perawat juga memiliki Treatened (ancaman) yaitu

1. Obat bebas mudah diakses masyarakat

2. Belum adanya model praktik promotif yang dijalankan secara terbuka 

3. Belum dikenalnya praktik promotif  oleh perawat 

4. Masyarakat belum tahu tentang praktik promotif tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Opportunity (peluang)

yang bisa dimanfaatkan perawat dalam menjalankan praktik promotif sehingga 

masih terbuka luas untuk menjalankan praktik tersebut

Sedangkan analisa Threatened (ancaman) yang ada dapat diminimalkan 

sehingga dapat dilaksanakan oleh perawatdi Kabupaten Nganjuk.

Rangkuti, F, 2002 menjelaskan bahwa analisa SWOT adalah identifikasi 

berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini 

didasarkan pada ogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengamblan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan 
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kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis 

faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 

kondisi yang saat ini.

Dengan demikian maka perawat harus melakukan instropeksi diri terkait 

peran mandiri dan delegasinya dengan mempertimbangkan strenght, weakness

yang ada dalam diri maupun opportunities dan treath yang dapat dimanfaatkan.

Tabel 9. Matrik strategi Analisa SWOT

                         IFAS

EFAS

STRENGHT (S)
Kekuatan

 Kemampuan 
komunikasi inter 
personal

 Sebagai upaya 
peningkatan kesehatan 
bagi klien 

 Upaya penanganan 
penyakit lebih mudah 
dan murah 

WEAKNESS (W)
Kelemahan

 Masyarakat 
menganggap konsultasi 
tidak menyelesaikan 
masalah kesehatan

 Belum tersosialisasinya 
upaya pencegahan 
penyakit kepada 
masyarakat dan

 Masyarakat datang ke 
perawat dengan 
meminta pelayanan 
kuratif.

 Belum adanya aturan 
mengenai jasa tindakan 
promotif tersebut.

OPPORTUNITIES (O)
Peluang

 Masyarakat membutuhkan
 Perawat masih banyak 

yang belum menjalankan 
praktik promotif sehingga 
masih terbuka luas untuk 
menjalankan 

STRATEGI SO

1. Penyuluhan/ KIE 
secara intensif ke 
masyarakat

STRATEGI WO

1. Koordinasi internal 
perawat

2. Pelatihan bagi 
perawat

TREATHS (T) STRATEGI ST STRATEGI WT
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Ancaman

 Obat bebas mudah diakses 
masyarakat

 Belum adanya model 
praktik promotif yang 
dijalankan secara terbuka 

 Belum dikenalnya praktik 
promotif  oleh perawat 

 Masyarakat belum tahu 
tentang praktik promotif 
tersebut.

1. Seminar dan pelatihan 
bagi perawat

2. Koordinasi lintas 
sektor

1. Koordinasi 
internal perawat

Dari matrik strategi diatas dapat diketahui bahwa strategi yang bisa 

dilakukan perawat di Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang perawat maka dapat dikakukan 

Penyuluhan/ KIE secara intensif ke masyarakat

2. Dalam memanfaatkan kekuatan dan mengurangi ancaman maka dapat 

dilakukan :

a. Seminar dan pelatihan bagi perawat

b. Koordinasi lintas sektor

3. Dalam meminimalkan kelemahan dan memanfaatkanpeluang maka dapat 

melakukan tindakan 

a. Koordinasi internal perawat

b. Pelatihan bagi perawat

4. Dalam meminimalkan kelemahan dan mengurangi ancaman maka dapat 

melakukan tindakan Koordinasi internal perawat
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Hal ini sesuai dengann teori Rangkuti, F, 2002 bahwa dalam menerapkan 

strategi meliputi 4 kwadran 

1. Kwadran 1 

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada

Strategi yang harus diterapkan dalam kondis iniadalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (grwth oriented strategy)

2. Kwadran 2

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahanini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi 

diversifikasi (produk/pasar)

3. Kwadran 3

Perusaaan menghadapi peluang pasar yag sangat besar, tetapi dilain fihak 

ia menghadapi beberapa kendala / kelemahan internal. Kondisi bisnis pada 

kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matrix. Fokus strategi 

perusahaan ii adalah meminimalkan masalah masalah iternal perusahaan sehingga 

dapat merebut peluang pasaryang lebih baik

4. Kwadaran 4
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Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

b. Analisa praktik preventif

Tabel 10. Matrik Faktor Strategi Internal

Faktor Strategi Internal Bobot Rating
SKOR
Bobot x 
Rating

Komentar

STRENGHT (KEKUATAN)

1. Perawat bisa menjadi role model
2. Upaya pencegahan penyakit bagi 

klien 
3. Upaya penanganannya lebih mudah 

dan murah 
4. Masyarakat belum menyadari 

pentingnya upaya preventif 

0,2
0,2

0,1

0,1

3
2

2

2

0,6
0,4

0,2

0,2

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Kurang dukungan lintas sektor
2. Sebagain besar upaya tersebut 

sudah dijalankan oleh tempat 
pelayanan kesehatan pemerintah

3. Perawat beranggapan bahwa 

0,2
0,1

0,1

3
2

2

0,6
0,2

0,2
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praktik preventif adalah tugas 
pemerintah 

TOTAL 1

Keterangan :
Bobot : - Sangat penting : 1,0

  - Tidak penting : 0,0
Rating : - Kekuatan besar : 4

  - Kekuatan kecil : 1
  - Kelemahan besar : 1
  - Kelemahan kecil : 4

Berdasar matrik analisa SWOT hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Strength yang dimiliki perawat dalam menjalankan model praktik promotif sesuai 

dengan perangkingan adalah 

1. Perawat bisa menjadi role model

2. Upaya pencegahan penyakit bagi klien 

3. Upaya penanganannya lebih mudah dan murah 

4. Masyarakat belum menyadari pentingnya upaya preventif 

Akan tetapi perawat juga memiliki Weakness (kelemahan) yang 

berdasarkan perangkingan yaitu 

1. Kurang dukungan lintas sektor

2. Sebagain besar upaya tersebut sudah dijalankan oleh tempat pelayanan 

kesehatan pemerintah

3. Perawat beranggapan bahwa praktik preventif adalah tugas pemerintah 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak weakness yang harus 

dibenahi dalam diri perawat sehingga weakness tersebut bisa diminimalisir dan 

kekuatan yang ada bisa dimaksimalkan 

Rangkuti, F, 2002 menjelaskan bahwa analisa SWOT adalah identifikasi 

berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini 

didasarkan pada ogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengamblan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis 

faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 

kondisi yang saat ini.

Dengan demikian maka perawat harus melakukan instropeksi diri terkait 

peran mandiri dan delegasinya dengan mempertimbangkan strenght, weakness

yang ada dalam diri.

Tabel 11. Matrik Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating
SKOR
Bobot x 
Rating

Komentar

OPPORTUNITY (PELUANG)

1. Sarana yang bisa dimanfaatkan
2. Perkembangan informasi banyak 

masyarakat mengunjungi tempat 
praktik perawat untuk mendapatkan 
pelayanan preventif 

0,4
0,2

3
2

1,2
0,4

THREATENED (ANCAMAN)
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1. Obat bebas mudah diakses 
masyarakat

2. Belum dipahaminya regulasi 
praktik preventif 

0,2

0,2

3

2

0,6

0,4

TOTAL 1

Keterangan :
Bobot : - Sangat penting : 1,0

  - Tidak penting : 0,0
Rating : - Peluang besar : 4

  - Peluang kecil : 1
  - Ancaman besar : 1
  - Ancaman kecil : 4

Berdasar matrik analisa SWOT hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Opportunities yang dimiliki perawat dalam menjalankan model praktik promotif 

sesuai dengan perangkingan adalah 

1. Sarana yang bisa dimanfaatkan

2. Perkembangan informasi banyak masyarakat mengunjungi tempat praktik 

perawat untuk mendapatkan pelayanan preventif 

Akan tetapi perawat juga memiliki Treatened (ancaman) yaitu

1. Obat bebas mudah diakses masyarakat

2. Belum dipahaminya regulasi praktik preventif 

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Opportunity (peluang)

yang bisa dimanfaatkan perawat dalam menjalankan praktik promotif sehingga 

masih terbuka luas untuk menjalankan praktik tersebut
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Sedangkan analisa Threatened (ancaman) yang ada dapat diminimalkan 

sehingga dapat dilaksanakan oleh perawatdi Kabupaten Nganjuk. 

Rangkuti, F, 2002 menjelaskan bahwa analisa SWOT adalah identifikasi 

berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini 

didasarkan pada ogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengamblan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis 

faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 

kondisi yang saat ini.

Dengan demikian maka perawat harus melakukan instropeksi diri terkait 

peran mandiri dan delegasinya dengan mempertimbangkan strenght, weakness

yang ada dalam diri maupun opportunities dan treath yang dapat dimanfaatkan.

Tabel 12. Matrik Analisa SWOT

                         IFAS

EFAS

STRENGHT (S)
Kekuatan

 Perawat bisa menjadi 
role model

 Upaya pencegahan 
penyakit bagi klien 

 Upaya penanganannya 
lebih mudah dan murah 

 Masyarakat belum 
menyadari pentingnya 
upaya preventif 

WEAKNESS (W)
Kelemahan

 Kurang dukungan 
lintas sektor

 Sebagain besar upaya 
tersebut sudah 
dijalankan oleh tempat 
pelayanan kesehatan 
pemerintah

 Perawat beranggapan 
bahwa praktik 
preventif adalah tugas 
pemerintah 
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OPPORTUNITIES (O)
Peluang

 Sarana yang bisa 
dimanfaatkan

 Perkembangan informasi 
banyak masyarakat 
mengunjungi tempat 
praktik perawat untuk 
mendapatkan pelayanan 
preventif 

STRATEGI SO

1. Penyuluhan/ KIE 
secara intensif ke 
masyarakat

STRATEGI WO

1. Koordinasi internal 
perawat

2. Pelatihan bagi 
perawat

TREATHS (T)
Ancaman

 Obat bebas mudah 
diakses masyarakat

 Belum dipahaminya 
regulasi praktik 
preventif 

STRATEGI ST

1. Seminar dan pelatihan 
bagi perawat

2. Koordinasi lintas 
sektor

STRATEGI WT

1. Koordinasi internal 
perawat

Dari matrik strategi diatas dapat diketahui bahwa strategi yang bisa 

dilakukan perawat di Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang perawat maka dapat dilakukan 

Penyuluhan/ KIE secara intensif ke masyarakat

2. Dalam memanfaatkan kekuatan dan mengurangi ancaman maka dapat 

dilakukan :

a. Seminar dan pelatihan bagi perawat

b. Koordinasi lintas sektor
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3. Dalam meminimalkan kelemahan dan memanfaatkanpeluang maka dapat 

melakukan tindakan 

a. Koordinasi internal perawat

b. Pelatihan bagi perawat

4. Dalam meminimalkan kelemahan dan mengurangi ancaman maka dapat 

melakukan tindakan Koordinasi internal perawat

Hal ini sesuai dengann teori Rangkuti, F, 2002 bahwa dalam menerapkan 

strategi meliputi 4 kwadran 

1. Kwadran 1 

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada

Strategi yang harus diterapkan dalam kondis iniadalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (grwth oriented strategy)

2. Kwadran 2

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahanini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi 

diversifikasi (produk/pasar)

3. Kwadran 3
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Perusaaan menghadapi peluang pasar yag sangat besar, tetapi dilain fihak 

ia menghadapi beberapa kendala / kelemahan internal. Kondisi bisnis pada 

kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matrix. Fokus strategi 

perusahaan ii adalah meminimalkan masalah masalah iternal perusahaan sehingga 

dapat merebut peluang pasaryang lebih baik

4. Kwadaran 4

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

c. Analisa praktik rehabilitatif

Tabel 13. Matrik Faktor Strategi Internal

Faktor Strategi Internal Bobot Rating
SKOR
Bobot x 
Rating

Komentar

STRENGHT (KEKUATAN)

1. Kemampuan SDM perawat dalam 
bidang kesehatan

0,2 3 1,8
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2. Upaya peningkatan kesehatan bagi 
klien 

3. Upaya penanganannya lebih mudah 
dan murah 

0,1

0,1

2

2

0,8

0,2

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Malas dalam diri perawat
2. Perawat tidak mau mempersulit diri
3. Belum tersosialisasinya upaya 

pencegahan penyakit kepada 
masyarakat 

4. Masyarakat pada umumnya belum 
menyadari pentingnya pencegahan 
penyakit 

5. Klien datang ke perawat selalu 
identik dengan meminta pelayanan 
kuratif

6. Belum adanya aturan mengenai jasa 
bagi perawat yang melakukan 
upaya promotif tersebut.

0,1
0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

2
2
2

2

3

3

0,2
0,2
0,2

0,2

0,3

0,3

TOTAL 1

Keterangan :
Bobot : - Sangat penting : 1,0

  - Tidak penting : 0,0
Rating : - Kekuatan besar : 4

  - Kekuatan kecil : 1
  - Kelemahan besar : 1
  - Kelemahan kecil : 4 

Berdasar matrik analisa SWOT hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Strength yang dimiliki perawat dalam menjalankan model praktik promotif sesuai 

dengan perangkingan adalah 

1. Kemampuan SDM perawat dalam bidang kesehatan

2. Upaya peningkatan kesehatan bagi klien 
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3. Upaya penanganannya lebih mudah dan murah 

Akan tetapi perawat juga memiliki Weakness (kelemahan) yang 

berdasarkan perangkingan yaitu 

1. Malas dalam diri perawat

2. Perawat tidak mau mempersulit diri

3. Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat 

4. Masyarakat pada umumnya belum menyadari pentingnya pencegahan 

penyakit 

5. Klien datang ke perawat selalu identik dengan meminta pelayanan kuratif

6. Belum adanya aturan mengenai jasa bagi perawat yang melakukan upaya 

promotif tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak weakness yang harus 

dibenahi dalam diri perawat sehingga weakness tersebut bisa diminimalisir dan 

kekuatan yang ada bisa dimaksimalkan 

Rangkuti, F, 2002 menjelaskan bahwa analisa SWOT adalah identifikasi 

berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini 

didasarkan pada ogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengamblan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis 
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faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 

kondisi yang saat ini.

Dengan demikian maka perawat harus melakukan instropeksi diri terkait 

peran mandiri dan delegasinya dengan mempertimbangkan strenght, weakness

yang ada dalam diri.

Tabel 14. Matrik Faktor Strategi Eksternal

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating
SKOR
Bobot x 
Rating

Komentar

OPPORTUNITY (PELUANG)
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1. Masyarakat membutuhkan alternatif 
pengobatan modern

2. Praktik rehabilitative masih banyak 
yang belum dijalankan oleh perawat 
dalam praktik 

0,3

0,2

3

2

0,9

0,4

THREATENED (ANCAMAN)

1. Perawat yang tidak mempersiapkan
diri akan tersisih

2. Terbatasnya SDM perawat di yang 
memiliki kompetensi praktik 
rehabilitative 

3. Praktik tersebut lebih banyak 
dijalankan oleh profesi lain

4. Masyarakat banyak yang belum 
menyadari pentingnya upaya 
rehabilitative 

0,2

0,1

0,1

0,1

2

2

3

3

0,4

0,2

0,3

0,3

TOTAL 1

Keterangan :
Bobot : - Sangat penting : 1,0

  - Tidak penting : 0,0
Rating : - Peluang besar : 4

  - Peluang kecil : 1
  - Ancaman besar : 1
  - Ancaman kecil : 4

Berdasar matrik analisa SWOT hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Opportunities yang dimiliki perawat dalam menjalankan model praktik promotif 

sesuai dengan perangkingan adalah 

1. Masyarakat membutuhkan alternatif pengobatan modern

2. Praktik rehabilitative masih banyak yang belum dijalankan oleh perawat 

dalam praktik 
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Akan tetapi perawat juga memiliki Treatened (ancaman) yaitu

1. Perawat yang tidak mempersiapkan diri akan tersisih

2. Terbatasnya SDM perawat di yang memiliki kompetensi praktik rehabilitative 

3. Praktik tersebut lebih banyak dijalankan oleh profesi lain

4. Masyarakat banyak yang belum menyadari pentingnya upaya rehabilitative 

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Opportunity (peluang)

yang bisa dimanfaatkan perawat dalam menjalankan praktik promotif sehingga 

masih terbuka luas untuk menjalankan praktik tersebut

Sedangkan analisa Threatened (ancaman) yang ada dapat diminimalkan 

sehingga dapat dilaksanakan oleh perawatdi Kabupaten Nganjuk. 

Rangkuti, F, 2002 menjelaskan bahwa analisa SWOT adalah identifikasi 

berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini 

didasarkan pada ogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengamblan keputusan 

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis harus menganalisis 

faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam 

kondisi yang saat ini.

Dengan demikian maka perawat harus melakukan instropeksi diri terkait 

peran mandiri dan delegasinya dengan mempertimbangkan strenght, weakness

yang ada dalam diri maupun opportunities dan treath yang dapat dimanfaatkan.
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Tabel 15. Matrik Analisa SWOT

                         IFAS

EFAS

STRENGHT (S)
Kekuatan

1. Kemampuan 
SDM perawat dalam 
bidang kesehatan

2. Upaya 
peningkatan kesehatan 
bagi klien 

3. Upaya 
penanganannya lebih 
mudah dan murah 

WEAKNESS (W)
Kelemahan

a. Malas dalam diri 
perawat

b. Perawat tidak 
mau mempersulit diri

c. Belum 
tersosialisasinya upaya 
pencegahan penyakit 
kepada masyarakat 

d. Masyarakat pada 
umumnya belum 
menyadari pentingnya 
pencegahan penyakit 

e. Klien datang ke 
perawat selalu identik 
dengan meminta 
pelayanan kuratif

f. Belum adanya 
aturan mengenai jasa 
bagi perawat yang 
melakukan upaya 
promotif tersebut.

OPPORTUNITIES (O)
Peluang

a. Masyarakat 
membutuhkan alternatif 
pengobatan modern

b. Praktik 
rehabilitative masih 
banyak yang belum 
dijalankan oleh perawat 
dalam praktik 

STRATEGI SO

1. Penyuluhan/ KIE 
secara intensif ke 
masyarakat

STRATEGI WO

1. Koordinasi internal 
perawat

2. Pelatihan bagi 
perawat

TREATHS (T)
Ancaman

 Perawat yang tidak

STRATEGI ST

1. Seminar dan pelatihan 

STRATEGI WT

1. Koordinasi internal 
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mempersiapkan diri 
akan tersisih

 Terbatasnya SDM 
perawat di yang 
memiliki kompetensi 
praktik rehabilitative 

 Praktik tersebut lebih 
banyak dijalankan oleh 
profesi lain

 Masyarakat banyak 
yang belum menyadari 
pentingnya upaya 
rehabilitative 

bagi perawat
2. Koordinasi lintas 

sektor

perawat

Dari matrik strategi diatas dapat diketahui bahwa strategi yang bisa 

dilakukan perawat di Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang perawat maka dapat dikakukan 

Penyuluhan/ KIE secara intensif ke masyarakat

2. Dalam memanfaatkan kekuatan dan mengurangi ancaman maka dapat 

dilakukan :

 Seminar dan pelatihan bagi perawat

 Koordinasi lintas sektor

3. Dalam meminimalkan kelemahan dan memanfaatkanpeluang maka dapat 

melakukan tindakan 

 Koordinasi internal perawat

 Pelatihan bagi perawat

4. Dalam meminimalkan kelemahan dan mengurangi ancaman maka dapat 

melakukan tindakan Koordinasi internal perawat

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



clxvi

clxvi

Hal ini sesuai dengann teori Rangkuti, F, 2002 bahwa dalam menerapkan 

strategi meliputi 4 kwadran 

1. Kwadran 1 

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada

Strategi yang harus diterapkan dalam kondis iniadalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif (grwth oriented strategy)

2. Kwadran 2

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahanini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi 

diversifikasi (produk/pasar)

3. Kwadran 3

Perusaaan menghadapi peluang pasar yag sangat besar, tetapi dilain fihak 

ia menghadapi beberapa kendala / kelemahan internal. Kondisi bisnis pada 

kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG matrix. Fokus strategi 

perusahaan ii adalah meminimalkan masalah masalah iternal perusahaan sehingga 

dapat merebut peluang pasaryang lebih baik

4. Kwadaran 4
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Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut : Hasil penelitian 

Model Pengganti Perilaku Praktik Kuratif di Kabupaten Nganjuk (Pendekatan 

Analisa SWOT terhadap Praktik Promotif, Preventif dan Rehabilitatif) ini 

mungkin tidak bisa diterapkan sebagai model praktik pengganti yang sama di 

tempat, situasi dan kondisi yang berbeda.
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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian tentang Model Perilaku Praktik 

Perawat di Kabupaten Nganjuk maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model praktik promotif

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden maka 

diperoleh data bahwa kegiatan yang bisa dilakukan oleh perawat dalam 

menjalankan kegiatan promotif adalah :

a. Konsultasi

b. Konseling

c. Pendidikan kesehatan, 

d. Pelatihan bagi ibu hamil dalam perawatan bayi 

e. Pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi bayi sesuai dengan tingkat usianya.

2. Model praktik preventif

Kegiatan yang bisa dilakukan perawat berdasarkan data yang diambil 

dari responden adalah :
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a. Menyediakan sarana proteksi diri pencegahan penyakit kepada masyarakat

b. Immunisasi

3. Model praktik rehabilitatif

Dari hasil pengumpulan data diperoleh hasil kegiatan yang bisa 

dilakukan oleh perawat dari aspek rehabilitatif adalah sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan akupungtur 

b. Kegiatan akupresur

c. Perawatan pasien dirumah (home care)

4. Analisa SWOT model praktik promotif, preventif dan rehabilitatif

a. Model praktik promotif

STRENGHT / Kekuatan (S)

1. Kemampuan komunikasi inter personal

2. Sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi klien 

3. Upaya penanganan penyakit lebih mudah dan murah 

WEAKNESS / Kelemahan (W)

1. Masyarakat menganggap konsultasi tidak menyelesaikan masalah 

kesehatan
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2. Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada 

masyarakat dan

3. Masyarakat datang ke perawat dengan meminta pelayanan kuratif.

4. Belum adanya aturan mengenai jasa tindakan promotif tersebut.

OPPORTUNITIES / Peluang (O)

1. Masyarakat membutuhkan

2. Perawat masih banyak yang belum menjalankan praktik promotif 

sehingga masih terbuka luas untuk menjalankan

TREATHS / Ancaman (T)

1. Obat bebas mudah diakses masyarakat

2. Belum adanya model praktik promotif yang dijalankan secara terbuka 

3. Belum dikenalnya praktik promotif  oleh perawat 

4. Masyarakat belum tahu tentang praktik promotif tersebut.

STRATEGI SO : Penyuluhan/ KIE secara intensif ke masyarakat

STRATEGI WO : 

1. Koordinasi internal perawat

2. Pelatihan bagi perawat
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STRATEGI ST

1. Seminar dan pelatihan bagi perawat

2. Koordinasi lintas sektor

STRATEGI WT : Koordinasi internal perawat

b. Model praktik preventif

STRENGHT / Kekuatan (S)

1. Perawat bisa menjadi role model

2. Upaya pencegahan penyakit bagi klien 

3. Upaya penanganannya lebih mudah dan murah 

4. Masyarakat belum menyadari pentingnya upaya preventif 

WEAKNESS / Kelemahan (W)

1. Kurang dukungan lintas sektor

2. Sebagain besar upaya tersebut sudah dijalankan oleh tempat pelayanan 

kesehatan pemerintah

3. Perawat beranggapan bahwa praktik preventif adalah tugas pemerintah

OPPORTUNITIES / Peluang (O)

1. Sarana yang bisa dimanfaatkan
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2. Perkembangan informasi banyak masyarakat mengunjungi tempat 

praktik perawat untuk mendapatkan pelayanan preventif 

TREATHS / Ancaman (T)

1. Obat bebas mudah diakses masyarakat

2. Belum dipahaminya regulasi praktik preventif 

STRATEGI SO : Penyuluhan/ KIE secara intensif ke masyarakat

STRATEGI WO : 

1. Koordinasi internal perawat

2. Pelatihan bagi perawat

STRATEGI ST

1. Seminar dan pelatihan bagi perawat

2. Koordinasi lintas sektor

STRATEGI WT : Koordinasi internal perawat

c. Model praktik rehabilitatif

STRENGHT / Kekuatan (S)

1. Kemampuan SDM perawat dalam bidang kesehatan

2. Upaya peningkatan kesehatan bagi klien 
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3. Upaya penanganannya lebih mudah dan murah 

WEAKNESS / Kelemahan (W)

1. Malas dalam diri perawat

2. Perawat tidak mau mempersulit diri

3. Belum tersosialisasinya upaya pencegahan penyakit kepada 

masyarakat 

4. Masyarakat pada umumnya belum menyadari pentingnya pencegahan 

penyakit 

5. Klien datang ke perawat selalu identik dengan meminta pelayanan 

kuratif

OPPORTUNITIES / Peluang (O)

1. Masyarakat membutuhkan alternatif pengobatan modern

2. Praktik rehabilitative masih banyak yang belum dijalankan oleh 

perawat dalam praktik 

TREATHS / Ancaman (T)

1. Perawat yang tidak mempersiapkan diri akan tersisih

2. Terbatasnya SDM perawat di yang memiliki kompetensi praktik 

rehabilitative 

3. Praktik tersebut lebih banyak dijalankan oleh profesi lain
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4. Masyarakat banyak yang belum menyadari pentingnya upaya 

rehabilitative 

STRATEGI SO : Penyuluhan/ KIE secara intensif ke masyarakat

STRATEGI WO : 

1. Koordinasi internal perawat

2. Pelatihan bagi perawat

STRATEGI ST

1. Seminar dan pelatihan bagi perawat

2. Koordinasi lintas sektor

STRATEGI WT : Koordinasi internal perawat

E. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model perilaku praktik perawat 

perlu dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme perawat dalam 

menjalankan tugasnya, tetapi karena situasi dan kondisi di sarana pelayanan 

kesehatan pemerintah yang mengharuskan perawat tetap melakukan praktik 

kuratif maka model itu perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan perlu 

pemberian reward sehingga diharapkan ada profesionalisme praktik yang 

dilakukan perawat

Model praktik promotif, preventif dan rehabilitatif dapat menjadi model 

praktik perawat sehingga amanat Undang-Undang yang mengamanatkan praktik 

asuhan keperawatan dapat dilakukan oleh perawat.
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Kegiatan model praktik promotif yang bisa dilakukan perawat adalah 

penyuluhan kepada masyarakat pada saat bekerja dilingkungan instansi maupun 

diluar jam kerja.

Model  praktik preventif dapat dilakukan dengan kegiatan konseling kesehatan. 

Akan tetapi perlu diberikan pengetahuan dan pembiasaan kepada masyarakat 

bahwa kegiatan konseling adalah termasuk kegiatan konsultasi kesehatan yang 

layak untuk dikenakan biaya. Tetapi bagi perawat sendiri harus terus 

meningkatkan pengetahuan yang up to date sehingga kebutuhan masyarakat yang 

semakin besar terhadap ilmu serta akses pengetahuan yang dewasa ini tidak

sekedar dari tenaga kesehatan melainkan bisa didapat dengan mudah melalui 

media massa seperti koran, TV, radio maupun internet

Sedangkan praktik rehabilitatif yang bisa dilakukan perawat adalah dengan 

melakukan kegiatan perawatan pasien sesudah pulang dari Rumah Sakit seperti 

merawat dan melatih pasien post stroke, rawat luka dan kegiatan lain dalam 

rangka pemulihan kondisi kesehatan pasien.

Praktik kuratif sendiri perlu dilakukan evaluasi terhadap ketersediaan 

tenaga medis yang memberikan pelayanan sampai ketingkat pelosok sehingga 

tidak lagi dipegang oleh perawat di semua tataran sarana pelayanan kesehatan 

yang ada. Sehingga perlu koordinasi yang intensif antar organisasi profesi 

sehingga tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan yang harus diterima 

oleh masyarakat. Visi kesehatan nasional adalah peningkatan derajat kesehatan 

dan keadilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.Dari penelitian ini 

masyarakat sebenarnya menghendaki pelayanan praktik kuratif oleh medis tetapi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



clxxvi

clxxvi

kalaupun tidak tersedia tenaga medis masyarakat tidak mempermasalahkan 

dengan syarat pelayanan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

F. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian ini maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut :

1. Untuk organisasi profesi perawat disarankan :

a. Perawat lebih meningkatkan profesionalisme diri dengan cara terus meng-

upgrade ilmu yang dimiliki

b. Perawat lebih memilih melakukan kegiatan yang menjadi tugas 

profesionalisme mandiri perawat.

c. Kegiatan praktik promotif, preventif dan rehabilitatif perlu diberikan 

reward

2. Untuk pengambil kebijakan disarankan :

a. Ketersediaan tenaga medis sesuai dengan jumlah penduduk dan distribusi 

merata sampai ke daerah terpencil sehingga mudah diakses oleh semua 

lapisan masyarakat

b. Perlu dibuat petunjuk pelaksanaan perawat yang lebih mengarah kepada 

profesionalisme perawat dengan tugas mandiri keperawatan sedangkan 

tugas pelimpahan sedikit demi sedikit perlu dikurangi.

c. Petunjuk pelaksanaan reward bagi praktik promotif, preventif dan 

rehabilitatif
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