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Definisi Teori Leinenger 

Transkultural Nursing  adalah suatu 

area/wilayah keilmuwan budaya 

pada proses belajar dan praktek 

keperawatan yang fokus memandang 

perbedaan dan kesamaan diantara 

budaya dengan menghargai asuhan, 

sehat dan sakit didasarkan pada nilai 

budaya manusia, kepercayaan dan 

tindakan, dan ilmu ini 

digunakan untuk memberikan asuhan 

keperawatan khususnya budaya atau 

keutuhan budaya kepada manusia. 



Definisi Teori Leinenger  

Disiplin Ilmu 

Antropologi 

konteks 

keperawatan 

konsep keperawatan 

Dr. M. 

leininger 

pemahaman tentang 

adanya perbedaan 

nilai-nilai kultural 

yang melekat dalam 

masyarakat 

Leininger beranggapan bahwa 

sangatlah penting 

memperhatikan keanekaragaman 

budaya dan nilai-nilai dalam 

penerapan asuhan keperawatan 

kepada klien. Bila hal tersebut 

diabaikan oleh perawat, 

akan mengakibatkan terjadinya 

cultural shock. 

menjabarkan 



Definisi Teori Leinenger 

Cultural shock  

perawat tidak 

mampu beradaptasi 

dengan klien 

 perbedaan nilai 

budayaan & 

 kepercayaan 

 munculnya rasa 

ketidaknyamanan, 

  ketidakberdayaan 

 beberapa mengalami 

disorientasi 

penurunan kualitas 

pelayanan keperawatan 

yang diberikan 



Definisi Teori Leinenger 

Asumsi mendasar dari teori = perilaku Caring. 

Caring adalah esensi dari keperawatan : 

 Membedakan, Mendominasi & mempersatukan 

tindakan keperawatan. 

    Tindakan Caring dikatakan tindakan yang dilakukan 

dalam memberikan dukungan pada individu secara utuh. 

Caring semestinya diberikan kepada manusia sejak 

 Lahir 

 Perkembangan 

 Pertumbuhan 

 masa pertahanan sampai dikala manusia itu meninggal. 



Teori Sunrise Model 

Teory keperawatan transkultural matahari terbit, 

sehingga di sebut juga sebagai matahari 

terbit (sunrise model ). Melambangkan esensi 

keperawatan dalam transkultural yang 

menjelaskan bahwa sebelum memberikan askep 

pada klien (individu, keluarga, komunitas, 

lembaga), perawat harus mempunyai 

pengetahuan mengenai pandangan dunia 

(worldview) tentang dimensi,budaya & struktur 

sosial  bersyarat dalam lingkungan yang sempit. 



Komponen Sunrise Model 

1. Faktor agama dan falsafah hidup 

(religious and philosophical factors) 

2. Faktor sosial dan keterikatan keluarga 

(kinship and social factors) 

3. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup 

(cultural value and life ways) 

4. Faktor kebijakan dan peraturan yang 

berlaku (political and legal factors) 

5. Faktor ekonomi (economical factors) 

6. Faktor pendidikan (educational factors) 

7. Faktor tekhnologi 

7 komponen 

“Sunrise 

Model” 



Teori Sunrise Model 



Tindakan keperawatan harus memperhatikan 

tiga prinsip asuhan keperawatan 

 culture care preservation/maintenance, 

prinsip membantu,memfasilitasi,atau memperhatikan 

fenomena budaya guna membantu individu menentukan 

tingkatan kesehatan dan gaya hidup yang di inginkan. 

 Culture care accommodation/negatiation, 

Prisip membantu,memfasilitasi/memperhatikan fenomena 

budaya yang merefleksikan cara-cara untuk beradaptasi, 

bernegosiasi/mempertimbangkan kondisi kesehatan dan gaya 

hidup individu/klien. 

 culture care repatterning/restructuring 

prinsip merekonstruksi/mengubah desain untuk membantu 

memperbaiki kondisi kesehatan dan pola hidup klien ke arah 

lebih baik. 



Konsep dalam Transkultural 

 Budaya          

Adalah norma atau aturan tindakan dari anggota 

kelompok yang dipelajari, dan dibagi serta 

memberi petunjuk dalam berfikir, bertindak dan 

mengambil keputusan. 

 Nilai budaya 

Adalah keinginan individu atau tindakan yang 

lebih diinginkanatau sesuatu tindakan yang 

dipertahankan pada suatu waktu tertentu 

danmelandasi tindakan dan keputusan. 



Konsep dalam Transkultural 

 Perbedaan budaya 

Dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang 

optimal dari pemberian asuhan keperawatan, mengacu 

pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang 

dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang 

menghargai nilai budaya individu, kepercayaan dan 

tindakantermasuk kepekaan terhadap lingkungan dari 

individu yang datang dan individu yang mungkin kembali 

lagi (Leininger, 1985). 

 Etnosentris 

Persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap 

bahwa budayanya adalah yang terbaik 



Konsep dalam Transkultural 

 Etnis 

Berkaitan dengan manusia dari ras tertentu atau kelompok 

budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan 

yang lazim. 

 Ras 

Adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan 

pada mendiskreditkan asal-muasal manusia. 

 Etnografi 

Adalah ilmu yang mempelajari budaya. 



Konsep dalam Transkultural 

 Care 

fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, 

dukungan perilaku pada individu, keluarga, kelompok 

dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan baik 

actual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan 

kualitas kehidupan manusia. 

 Caring 

tindakan langsung yang diarahkan untuk 

membimbing,mendukung dan mengarahkan individu, 

keluarga atau kelompok pada keadaan yang nyata atau 

antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi 

kehidupan manusia 



Konsep dalam Transkultural 

 Cultural Care 

Berkenaan dengan kemampuan kognitif untuk 

mengetahui nilai,kepercayaan dan pola ekspresi 

yang digunakan untuk mebimbing, mendukung 

atau memberi kesempatan individu, keluarga atau 

kelompok untuk mempertahankan kesehatan, 

sehat, berkembang dan bertahan hidup, hidup 

dalam keterbatasan dan mencapai kematian 

dengan damai. 



Konsep dalam Transkultural 

 Cultural imposition 

Berkenaan dengan kecenderungan tenaga 

kesehatan untuk memaksakan 

kepercayaan, praktik dan nilai diatas 

budaya orang lainkarena percaya bahwa 

ide yang dimiliki oleh perawat lebih tinggi 

daripada kelompok lain. 



Peran teori Leinenger dalam  

proses keperawatan 

transcultural 

nursing teory 

Peran 

perawatan 

sistem perawatan 

prosfesional 

masyarakat 

awam 

asuhan keperawatan 

menjembatani 

oleh karena itu perawat harus mampu membuat 

keputusan dan rencana tindakan keperawatan yang 

akan diberikan kepada masyarakat (perencanaan 

tindakan keperawatan) 



Terima 
kasih 


