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ABSTRAK 
 
Perawatan secara holistik di ruang perawatan intensif  harus memberikan pelayanan 
kepada pasien dan keluarganya. Keluarga pasien  yang menunggu di ruang 
perawatan  intensif akan mengalami perasaan ketidakpastian, hal ini dikarenakan  
ruang perawatan yang asing, petugas kesehatan berbicara dengan menggunakan 
bahasa kesehatan. Tujuan penelitian  mengembangkan  model keperawatan  CCFN 
(Critical Care Family Need)  terhadap adaptasi keluarga pasien di ruang perawatan 
intensif . 

Penelitian ini menggunakan desain  eksplanasi dengan populasi keluarga 
pasien yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan di rumah pada tahun 
2015. Besar sampel 265 dengan tehnik consecutive sampling. Variable penelitian 
meliputi : faktor pasien, psikologis keluarga, pelayanan kesehatan, psikologi 
keluarga, kebutuhan keluarga dan adaptasi keluarga. Pengujian dengan PLS  

Hasil penelitian menunjukkan variabel koping keluarga berpengaruh terhadap 
variabel adaptasi keluarga. Besarnya nilai pengaruh yakni bernilai negatif 0,126, 
artinya apabila faktor koping keluarga  diberikan nilai sebesar 1 satuan maka akan 
menurunkan faktor adaptasi keluarga pasien sebesar 0,126 kali faktor koping 
keluarga.Tidak ada pengaruh  variabel koping keluarga terhadap variabel pemenuhan 
kebutuhan keluarga.  Variabel  koping keluarga tidak berpengaruh terhadap variabel 
pemenuhan kebutuhan keluarga.  Variabel pemenuhan kebutuhan keluarga 
berpengaruh terhadap faktor adaptasi keluarga. Besarnya nilai pengaruh yakni 0,227, 
artinya apabila variabel  pemenuhan kebutuhan keluarga diberikan nilai sebesar 1 
satuan maka akan meningkatkan variabel adaptasi keluarga pasien sebesar 0,227 kali. 
Temuan baru pada penelitian bahwa variabel   pemenuhan kebutuhan keluarga pasien 
yang dirawat di ruang intensif adalah : (komunikasi terapeutik, keterlibatan keluarga 
dalam perawatan, dukungan mental, rasa nyaman dan kedekatan dengan pasien), 
variabel tersebut akan mempengaruhi secara langsung terhadap adaptasi keluarga 
pasien. Sedangkan faktor yang tidak langsung (faktor pasien, psikologi keluarga, 
pelayanan, koping keluarga) tidak mempengaruhi adaptasi keluarga pasien. Pada 
hasil akhir penelitian ini adalah untuk mengadaptasikan keluarga pasien adalah 
faktor kedekatan dan dukungan mental.  

Rekomendasi dari penelitian ini adalah keluarga pasien perlu mendekatkan diri 
ke pasien dengan memberikan dukungan mental agar keluarga mudah beradaptasi. 
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