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ABSTRAK 

 

 

Pendahuluan: Asuhan keperawatan keluarga merupakan bentuk kinerja perawat 

yang belum dilaksanakan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah mendesain 

model asuhan keperawatan keluarga berbasis nursing relational capital (NRC) 

terhadap kemandirian keluarga dengan hipertensi. Metode: Penelitian ini terdiri 

dari dua tahap. Tahap satu dilakukan untuk menganalisis variabel yang 

berpengaruh terhadap terbentuknya model menggunakan metode observasional 

analitik. Sampelnya adalah sebagian perawat di Puskesmas wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kota Surabaya diambil secara multistage sampling, berjumlah 110 

orang. Variabel penelitian meliputi nursing structural capital, nursing human 

capital, faktor klien, keluarga, nursing relational capital dan kinerja. Penelitian 

tahap 2 dengan metode quasy eksperimen untuk uji coba model. Sampelnya 

adalah sebagian keluarga dengan hipertensi berjumlah 30 orang diambil secara 

simple random sampling. Variabel penelitiannya adalah kemandirian keluarga 

melakukan perawatan hipertensi. Instrumen menggunakan kuesioner. Analisis 

data menggunakan analisis deskriptif dan pengujian model dengan software 

Partial Least Square (PLS). Hasil: Hasil penelitian tahap satu didapatkan dari 

pengujian model struktural (outer model) semua indikator dari nursing structural 

capital, nursing human capital, klien, keluarga, nursing relational capital dan 

kinerja dapat menjelaskan variabel konstruk. Analisis diagram jalur pada semua 

variabel eksogen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja kecuali nursing 

structural capital terhadap nursing relational capital. Hasil penelitian tahap dua 

didapatkan besarnya pengaruh dari simulasi model sebesar 0,504 berarti 

peningkatan nilai rata-rata kemandirian sebesar 50,4% lebih tinggi dari nilai rata-

rata sebelumnya. Pembahasan dan Kesimpulan: Temuan ilmiah baru penelitian 

disertasi ini adalah terbentuknya model asuhan keperawatan keluarga berbasis 

Nursing Relational Capital (NRC) dengan mengintegrasikan teori goal attainment 

yang terdiri dari interaksi personal, interpersonal dan interprofessional 

collaboration yang dapat meningkatkan kemandirian keluarga dengan hipertensi. 

Kesimpulannya bahwa kemandirian keluarga dengan hipertensi dapat 

ditingkatkan dengan mengaplikasikan model asuhan keperawatan keluarga 

berbasis NRC. Model ini dapat meningkatkan kerjasama, kemampuan perawat 

dan modal struktural. Model ini juga meningkatkan kemampuan klien dan 

keluarga sehingga dapat berpartispasi dalam perawatan hipertensi di rumah. Saran 

untuk penelitian selanjutnya perlu menerapkan model ini pada kasus penyakit 

kronis yang lain, sehingga model ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

kemandirian keluarga dengan penyakit kronis.   

 

Kata Kunci : Asuhan keperawatan keluarga, nursing, relational, capital, 

kemandirian keluarga hipertensi. 
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