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Selama berabad-abad, jutaan orang yang mewakili ratusan budaya dan kebangsaan yang 

berbeda meninggalkan negara kelahirannya untuk menjadikan Amerika Serikat rumah mereka. 

Hingga kini, banyak dari imigran ini dengan rela melepaskan identitas budaya individu mereka 

dan mengadopsi budaya Eropa-Amerika dan bahasa Inggris sebagai milik mereka, sehingga 

mengarah kepada ciri Amerika Serikat yang dikenal sebagai “wajan percampuran/melting pot”. 

Namun, saat ini, pemencilan daripada pembauran mungkin dapat menjadi lebih akurat untuk 

menjelaskan tingkah laku lazim dari berbagai kelompok etnis. Imigran sekarang sering 

membatasi diri ke dalam daerah kantong budaya mereka sendiri dan berinteraksi terutama di 

dalam kelompok kultur mereka. Dalam cahaya perubahan ini, istilah pluralisme kultural (cultural 

luralism) telah tercipta.  Pluralisme kultural (atau multiculturalism) mengacu pada Amerika 

Serikat  sebagai yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat besar daripada satu budaya 

“Amerika” yang dominan. Keanekaragaman ini menuntut kita, sebagai farmasis, untuk 

menyadari pilihan, nilai, dan tingkah laku kita masing-masing yang telah ditetapkan secara 

kultural dan menghargai yang dari budaya lain. Hal ini juga menantang kita untuk memeriksa isu 

dan permasalahan-permasalahan terkait keanekaragaman budaya dalam praktek sehari-hari. 

Oleh karena sistem-sistem kepercayaan kultural memiliki dampak yang signifikan 

terhadap tingkah laku terkait kesehatan dari individu, farmasis harus menunjukkan penghargaan 
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yang tulus terhadap perbedaan-perbedaan kultural sementara pada saat yang sama menyediakan 

asuhan berorientasi pasien yang efektif. Seperti telah dijelaskan pada bab 1, peran farmasis 

adalah untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah permasalahan-permasalahan terkait 

pengobatan, yang memperbesar hasil-hasil positif untuk pasien. Hal ini secara spesifik meliputi 

mewancarai pasien, mengambil sejarah kesehatan dan pengobatan, memperoleh data pengkajian 

fisik, monitoring dan evaluasi informasi pasien (baik subyektif maupun obyektif), mengevaluasi 

kepatuhan pasien, dan mendidik juga menyuluh pasien. Sebagai tambahan, farmasis seringkali 

berinteraksi dengan kolega dan tenaga ahli asuhan kesehatan lainnya yang mencerminkan 

segmen sosiokultural atau masyarakat yang berbeda. Menimbang aspek-aspek yang beragam ini, 

syarat asuhan berorientasi pasien mengharuskan farmasis untuk memiliki keahlian-keahlian 

lintas kultural ketika menangani pasien, kolega, dan tenaga ahli asuhan kesehatan lainnya. 

Kompetensi lintas kultural penting dalam menyediakan asuhan berkualitas di lingkungan asuhan 

kesehatan masa kini. 

Apakah itu budaya? 

Budaya adalah kata sederhana dengan pengertian kompleks yang mencakup seluruh 

wilayah aktivitas manusia. Secara spesifik, budaya didefinisikan sebagai pola kompleks dari 

makna, kepercayaan, dan tingkah laku bersama yang dipelajari dan diperoleh oleh kelompok 

orang selama perjalanan sejarah. Budaya mencerminkan keseluruhan dari tingkah laku manusia, 

termasuk nilai, sikap, dan cara-cara berhubungan dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Hal 

ini juga mencakup konsep diri individu, alam semesta, waktu, dan ruang, termasuk juga 

kesehatan, penyakit, dan kesakitan. Oleh karena kita semua memiliki beragam aspek kehidupan, 

individu umumnya masuk ke dalam lebih dari satu kelompok budaya atau subkultur, yang 

mengacu pada kelompok-kelompok terpisah dalam konteks kultural ang lebih besar. Kelompok-

kelompok budaya yang banyak ini dapat berasal dari agama, pekerjaan, jenis kelamin, usia, 

penyakit, dan banyak faktor lain dari seseorang. Sebagai contoh, seorang pasien wanita Irlandia 

Katolik dengan kanker, akan mencerminkan beragam aspek, dalam tingkat tertentu, dari semua 

kelompok kultural ini. Istilah kultur sebaiknya tidak dirancukan dengan istilah ras, walaupun 

Ras mengacu pada pengelompokkan orang dengan keturunan keluarga dan biologis yang sama. 

Ras seseorang umumnya dicerminkan dalam karekteristik fisik, seperti warna kulit, dan 

diteruskan sepanjang generasi. Lipson mendefinisikan keetnisan sebagai kelompok individu 
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yang dibangun secara sosial, kultural, dan politis yang memegang set karakteristik bersama yang 

tidak dibagi dengan orang lain, yang dengannya anggota membuat persetujuan. 

Karakteristik budaya 

Budaya memiliki empat karakteristik utama: (i) dipelajari sejak lahir melalui sosialisasi 

kelompok dan penerimaan bahasa; (ii) diadaptasikan kepada kondisi-kondisi spesifik (yaitu 

faktor-faktor lingkungan dan teknis); (iii) dinamis dan selalu berubah; dan (iv) dibagi oleh 

kebanyakan, jika tidak semua, anggota-anggota dari kelompok budaya tertentu. Ciri-ciri umum 

budaya meliputi pola-pola interaksi dan komunikasi, organisasi-organisasi sosial, harapan akan 

peran, politik, geografi, dan ekonomi. Budaya seseorang diungkapkan melalui norma-norma 

bersama (yaitu batasan kultural), pengertian, dan nilai-nilai. Sebagai tambahan, budaya membatu 

orang untuk belajar dan mengartikan hubungan mereka dengan kelompok-kelompok yang dekat 

dan dengan anggota-anggota masyarakat secara umum. Budaya kita mempengaruhi cara kita 

berpikir dan juga cara kita berinteraksi  dan melakukan berbagai aktivitas hidup sehari-hari. 

Budaya dibentuk oleh kebangsaan, sosioekonomi dan pengelompokan profesional, 

kebutuhan-kebutuhan spesial, dan pilihan gaya hidup seseorang. Tingkah laku, kepercayaan, dan 

kebiasaan-kebiasaan kita ditentukan oleh peninggalan kultural, yang menjelaskan identitas kita. 

Terkadang budaya melengkapi kita dengan kesempatan dan kebebasan pribadi yang tidak 

terbatas untuk melakukan kehendak bebas kita sendiri. Di lain waktu, budaya menerapkan 

batasan-batasan yang besar sekali dengan mencegah kita melangkah melewati batasan kultural 

(yaitu norma-norma). 

Etnosentrisme, prasangka, dan stereotipe 

Budaya juga mempengaruhi cara orang memandang dan menilai mereka yang tampaknya 

berbeda.  Inti persoalan kultural adalah situasi, interaksi, dan tingkah laku yang memiliki potensi 

untuk kesalahpahaman lintas kultural. Persoalan-persoalan inti kultural tersebut seringkali 

berkisar pada persoalan seperti kewenangan, kontak fisik, gaya komunikasi, jenis kelamin, 

seksualitas, dan keluarga. Farmasis mencerminkan campuran kultural masyarakat dan juga 

mewakili kelompok kultural mereka sendiri sebagai profesi asuhan kesehatan. Untuk 

memberikan asuhan berorientasi kepada pasien secara tepat, farmasis harus menerima variasi 

yang luas dari kepercayaan, praktek, dan ide-ide mengenai kesehatan dan penyakit yang 

mungkin berbeda dari yang mereka miliki. Porsi utama dari asuhan berorientasi pasien bersandar 
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pada komunikasi dengan pasien dan tenaga ahli asuhan kesehatan yang lain, jadi farmasis harus 

juga mengenali dan menerima variasi dalam keahlian berkomunikasi dan tingkah laku yang 

berasal dari perbedaan latar belakang kultural. 

Etnosentrisme adalah kepercayaan terhadap superioritas suatu kelompok atau kulturnya 

sendiri yang juga menunjukkan penghinaan dan memandang rendah kelompok atau kultur lain. 

Farmasis Eropa-Amerika yang bekerja pada klinik di perbatasan Meksiko-Amerika akan 

memperlihatkan etnosentrisme jika dia secara sewenang-wenang menghentikan pengobatan 

herbal pasien karena alasan tidak efektif.  

Prasangka adalah penilaian atau pendapat yang terbentuk sebelumnya mengenai orang 

lain berdasarkan pengalaman langsung atau tidak langsung. Seorang farmasis Anglo Amerika 

yang bekerja di sebuah klinik di lingkungan dalam kota, yang merekomendasikan kontrasepsi 

oral kepada semua wanita Afrika-Amerika berdasarkan kepercayaan bahwa mereka memiliki 

anak secara sembarangan dapat memperlihatkan prasangka. 

Stereotipe adalah persepsi atau gambaran tetap suatu kelompok yang menolak 

keberadaan individualitas dalam kelompok tersebut. Hal ini dapat terjadi bahkan dengan 

maksud-maksud terbaik. Tabel 2-1 menguraikan generalisasi yang mungkin berlaku kepada 

beragam kelompok etnis; namun, ketika jenis informasi kultural ini diterapkan secara tanpa 

pandang bulu, tanpa mempertimbangkan keunikan individu, penstereotipean dapat terjadi. 

Penstereotipean bahkan merupakan resiko yang lebih besar ketika farmasis tidak mengenali nilai 

dan kepercayaan-kepercayaan mereka sendiri. Seorang farmasis yang memperlihatkan 

etnosentrisme atau prasangka, atau yang menstereotipekan individu, akan mengumpulkan data 

secara selektif  dan menurut nilai dan pertimbangan-pertimbangan pribadi mereka sendiri. 

Penyimpangan-penyimpangan ini dapat membatasi  atau bahkan menghalangi diperolehnya 

informasi penting mengenai pasien dan sebaliknya, mengubah pengkajian pasien yang terkait 

dan permasalahan-permasalahan terapi obat mereka. 

Untuk menerapkan informasi umum kultural, farmasis harus mencari informasi lebih 

lanjut untuk menentukan apakah generalisasi kultural sesuai untuk individu. Dengan demikian, 

ketika anda mulai bekerja dengan beragam pasien, sadari dan bersikap sensitif terhadap 

persoalan-persoalan inti kultural. Ketika telah teridentifikasi, farmasis dapat menelusuri 

persoalan dengan bertanya tentang kepercayaan dan pilihan pasien sendiri. Kotak 2-1 

mengidentifikasikan cara-cara untuk mengembangkan sensitivitas kultural. Langkah pertama 
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adalah memeriksa nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan praktek-praktek yang berdasar pada 

kultural anda sendiri – terutama mengenai kesehatan dan penyakit. Juga perlu dicatat bahwa 

farmasis telah disosialisasikan ke dalam kultur profesional yang istimewa, dan bahwa kultur ini 

(seperti kultur lain) menanamkan kepercayaan dan norma-normanya sendiri terkait kesehatan 

dan penyakit. Untuk sebagian besar farmasis, kultur profesional ini meliputi penerimaan teori 

biomedis dari kesehatan dan penyakit. (Teori ini dan alternatifnya didiskusikan lebih mendalam 

pada bagian selanjutnya). Sebagai tambahan, setiap farmasis memiliki kultur yang ditetapkan 

oleh situasi pribadinya. 

Ketika seorang farmasis berinteraksi dengan seseorang dari kultur yang berbeda 

kepercayaan, konflik dapat terjadi. Karena adanya potensi konflik ini, sangatlah berguna untuk 

menelusuri persepsi, kepercayaan, dan pemahaman mengenai kesehatan dan penyakit yang 

berkembang dari latar belakang kultural anda sendiri. Kadangkala, hal ini membutuhkan 

introspeksi yang bermakna. Tujuan dari refleksi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi 

kultural. Kompetensi kultural dan linguistik, sebagaimana dijelaskan oleh Office of Minority 

Health (Kantor Kesehatan Minoritas), adalah suatu set tingkah laku, sikap, dan kebijakan yang 

sama dan sebangun (kongruen) yang tergabung dalam suatu sistem, keagenan, atau diantara 

profesional yang memungkinkan kerja yang efektif dalam situasi lintas kultural. Untuk 

membantu dalam pengkajian kultural pribadi anda, jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam kotak 

2-2. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, refleksikan terhadap situasi profesional 

dimana anda menemui kepercayaan yang berbeda dengan milik anda. Apakah anda menerima 

perbedaan-perbedaan tersebut, atau anda mengabaikannya untuk kepentingan anda sendiri? 

Kembangkan rencana mengenai bagaimana anda akan bereaksi di masa mendatang. 

Tabel 2‐1 Karakteristik Kultural Terkait Asuhan Kesehatan 

Kelompok 
Kultural 

Kepercayaan dan Praktek 
Kesehatan 

Hubungan 
Keluarga 

Komunikasi Asuhan Kesehatan dan 
Penggunaan Pengobatan 

Etnis 
Eropa‐
Amerika 

Kesehatan adalah kondisi 
kesejahteraan, baik fisik 
dan mental. 

Penyebab dari kebanyakan 
penyakit dijelaskan oleh 
kuman, teori, stress, 
atau diet/pola makan 
yang tidak tepat. 

Seringkali mencari asuhan 
kesehatan 

Menggunakan produk‐

Ketidakbergantung
an dan 
individualitas 
ditekankan 

Keluarga inti yang 
kuat 
dibandingkan 
dengan keluarga 
besar. 

Bahasa Inggris 
adalah bahasa 
dominan. 

Sering kontak 
mata. 

Sering 
menganggukan 
kepala atau “uh‐
huh” sebagai 
tanda setuju. 

 

Seringkali mencari asuhan 
kesehatan. 

Seringkali menggunakan 
resep, obat bebas, dan 
produk‐produk herbal 

Peningkatan penggunaan 
produk pertolongan 
pribadi. 
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produk pertolongan 
pribadi 

Etnis 
Afrika‐
Amerika 

Penyakit disebabkan oleh  
kekuatan‐kekuatan 
alamiah (misalnya: 
udara dingin, polusi, 
makanan) dan tidak 
alamiah (misalnya: sihir, 
voodoo). 

Ikatan yang kuat 
dengan keluarga 
besar. 

Keluarga 
membantu di 
waktu 
krisis/penyakit. 

Rasa 
kemasyarakatan 
yang kuat, 
bahkan bila tidak 
ada hubungan. 

Bahasa Inggris 
atau Bahasa 
slang/”Kulit 
Hitam” 
merupakan 
bahasa yang 
dominan. 

Menyadari 
diskriminasi. 

Kewaspadaan dan 
ketakpercayaan 
yang tinggi 
terhadap 
kelompok 
mayoritas. 

Tingkah laku 
nonverbal 
penting. 

 

Menggunakan 
penyembuhan rumahan 
sebelum mencari asuhan 
kesehatan. 

Sering menggunakan obat 
turun‐temurun dan 
asuhan pribadi. 

Doa adalah jalan yang 
umum untuk 
pencegahan dan 
perawatan. 

 

Etnis Arab‐
Amerika 

Kesehatan adalah anugrah 
Tuhan. 

Penyakit disebabkan oleh 
iri hati, nasib sial, 
stress, kuman, atau 
ketidakseimbangan dari 
panas/kering dan 
dingin/basah. 

Penyakit mental 
seharusnya dapat 
dikontrol oleh pasien. 

Ikatan dengan 
keluarga besar 
yang kuat. 

Wanita merawat 
yang sakit. 

Keluarga membuat 
keputusan‐
keputusan 
asuhan 
kesehatan. 

Menggunakan 
Bahasa Inggris 
atau Arab. 

Kontak mata 
dinilai tidak 
hormat dan/ 
atau tidak patut 
antara pria dan 
wanita. 

Sentuhan tidak 
patut diantara 
pria dan wanita. 

 

Umumnya mencari dan 
menggunakan asuhan 
kesehatan. 

Mungkin menggunakan 
penyembuhan 
rumahan/turun temurun 
(misalnya: pembuat 
berkeringat, teh herbal) 
dan ritual keagamaan  

Etnis Cina‐
Amerika 

Kesehatan 
mempertahankan 
keseimbangan antara 
yin dan yang dalam 
tubuh dan lingkungan. 

Kebanyakan penyakit fisik 
disebabkan oleh 
ketidakseimbangan 
antara yin dan yang. 

Keharmonisan penting 
untuk menjaga tubuh, 
pikiran, dan jiwa. 

Keluarga besar 
adalah hal yang 
umum; dua atau 
tiga generasi 
sering tinggal 
dalam satu 
rumah tangga. 

Masyarakat 
patriarki – pria 
tertua membuat 
keputusan. 

Bahasa Kanton 
dan Mandarin 
adalah bahasa 
yang umum. 

Kontak mata 
dengan pihak 
berwenang 
dihindari 
sebagai tanda 
penghormatan 

Ketepatan waktu 
tidak dihargai. 

Berbicara secara 
formal. 

Menjaga jarak 
sebagai tanda 
hormat. 

Diam dapat 

Mungkin menggunakan 
penyembuhan rumahan, 
herbalis, dan ahli 
akupuntur bersamaan 
dengan obat Barat atau 
sebelum mencari 
pertolongan medis. 

Makanan adalah sumber 
utama untuk 
meningkatkan 
kesehatan. 
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berarti hormat. 
 

Etnis 
Jepang‐
Amerika 

Kesehatan yang baik 
berhubungan dengan 
merawat diri sendiri. 

Keseimbangan antara diri 
sendiri, masyarakat, 
dan alam semesta. 

Kelompok kultural 
yang berorientasi 
keluarga; diri 
sendiri di bawah 
keluarga. 

Pria biasanya juru 
bicara walaupun 
wanita dapat 
dlibatkan dalam 
pembuatan 
keputusan, 

Wanita dipandang 
sebagai bawahan 
dalam keluarga 
yang lebih 
tradisional. 

Bahasa Jepang 
adalah bahasa 
yang dipilih, 
tetapi biasanya 
dapat mengerti 
dan berbicara 
bahasa Inggris. 

Diam dan sopan. 
Sedikit kontak 

mata langsung. 
Sentuhan tidak 

umum. 
Ekspresi wajah 

yang diatur. 
Ketepatan waktu 

penting. 
 

Kepercayaan‐kepercayaan 
Barat dalam peningkatan 
kesehatan menjadi lebih 
diterima. 

Pemeriksaan mungkin 
dilarang jika persoalan‐
persoalan bersifat 
sensitif. 

Penyembuhan herbal 
mungkindigunakan. 

Doa dan persembahan 
mungkin digunakan 
bersamaan dengan obat 
Barat. 

Obat Barat umumnya 
diterima. 

Etnis 
Vietnam 

Kesehatan berdasarkan 
pada keharmonisan dan 
keseimbangan dalam 
diri mereka. 

Penyakit berkaitan dengan 
penyebab‐penyebab 
alamiah, 
ketidakseimbangan 
yin/yang, hukuman 
terhadap kesalahan 
atau pelanggaran 
terhadap tabu 
keagamaan. 

Sangat berorientasi 
keluarga, dapat 
keluarga inti atau 
keluarga besar. 

Ayah atau putra 
tertua menjadi 
juru bicara. 

Wanita yang bukan 
pencari nafkah 
lebih bawahan 
dalam 
pembuatan 
keputusan. 

Tiga bahasa 
utama: bahasa 
Vietnam, 
Perancis, dan 
Cina. 

Kepala dianggap 
suci dan kaki 
tidak suci. 

Penghormatan 
ditunjukkan 
dengan 
menghindari 
kontak mata. 

Ruang pribadi 
yang lebih 
renggang. 

Ekspresi terbuka 
dari emosi 
adalah pada 
rasa yang tidak 
enak.  

 

Dirawat dengan obat 
herbal, praktek‐praktek 
spiritual, dan akupuntur. 

Praktek‐praktek kesehatan 
lain meliputi kop 
(cupping), gesekan koin 
(kerokan), menjepit 
kulit, menghirup minyak 
aromatik, teh herbal, 
atau menggunakan 
benang. 

Percaya baik terhadap  
obat Barat maupun obat 
turun‐temurun. 

Akan mencari pemeriksaan 
hanya jika ditekankan 
oleh dokter atau 
perawat. 

Etnis 
Meksiko‐
Amerika 

Kesehatan adalah merasa 
dalam kondisi baik dan 
dapat menjalankan 
tugas‐tugas. 

Penyakit berdasarkan pada 
ketidakseimbangan 
antara individu dan 
lingkungan. 

Biasanya tidak menganut 
kepada pemeliharaan 
dan pencegahan 

Umumnya 
keluarga inti 
dengan keluarga 
besar dan orang 
tua permandian. 

Dapat 
menggunakan 
bahasa Inggris 
atau Spanyol. 

Perbedaan‐
perbedaan 
dalam 
penggunaan 
kata tergantung 
wilayah asal. 

Kontak mata 

Mencari pertolongan dari 
curandero atau 
curandera yang 
menerima kekuatan 
melalui panggilan atau 
mimpi/penglihatan. 

Sering menggunakan 
herba, ritual‐ritual, dan 
benda‐benda religius. 
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penyakit oleh karena 
orientasi saat ini dan 
kepercayaan bahwa 
masa depan di tangan 
Tuhan. 

langsung 
seringkali 
dihindari 
dengan pihak 
berwenang. 

Diam mungkin 
berarti 
kurangnya 
persetujuan. 

Sentuhan oleh 
orang asing 
umumnya tidak 
dihargai. 

Kesopanan pada 
tingkat yang 
tinggi. 

Wanita tidak 
diperbolehkan 
membagi 
informasi 
tentang 
kegiatan 
kontrasepsi. 

Pria lebih jarang 
mengungkapkan 
perasaan. 

 
Etnis 
Puerto Rico 

Kesehatan dipandang 
sebagai tidak adanya 
ketidaknyamanan 
mental, spiritual, dan 
fisik. 

Berbobot kurang atau 
kurus juga dipandang 
sebagai tidak sehat. 

Penyakit dapat dipandang 
sebagai turunan, 
hukuman, dosa, atau 
hasil dari setan. 

Cara pandang hidup yang 
realistis dan tenteram. 

Beberapa percaya bahwa 
takdir atau kekuatan 
spiritual mengatur 
situasi‐situasi hidup, 
kesehatan, dan bahkan 
kematian. 

 

Struktur keluarga 
inti dan keluarga 
besar. 

Semua keputusan 
disusun diantara 
keluarga. 

Wanita 
menanggung 
peranan aktif 
dalam merawat 
yang sakit. 

Menggunakan 
bahasa Inggris 
atau Spanyol. 

Mengungkapkan 
terima kasih 
dengan 
menyediakan 
makanan. 

Berbicara dan 
memberikan 
instruksi secara 
perlahan. 

Pandangan 
terhadap waktu 
yang realistis, 
negosiasi untuk 
waktu 
pertemuan. 

Multivitamin umum 
digunakan. 

Prosedur pemeriksaan 
kesehatan umumnya 
dihindari, kecuali untuk 
anak‐anak. 

Obat rumahan dan obat 
turun‐temurun 
digunakan sebelum atau 
dikombinasi dengan obat 
Barat. 

Farmasis memiliki peran 
utama dalam pencarian 
asuhan. 

Etnis Kuba Bangsa Kuba tradisional 
berpikir bahwa 
seseorang yang 
kelebihan berat badan 

Berorientasi pada 
keluarga. 
Keluarga besar 
penting; 

Menggunakan 
bahasa Spanyol 
Castilian, tetapi 
berbicara secara 

Mencari asuhan dari 
fasilitas pengobatan 
Barat terlebih dahulu; 
doa dan bimbingan 
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dan memiliki pipi 
kemerahan sebagai 
dalam keadaan sehat. 

Teori kuman modern 
dimengerti secara baik, 
walaupun mungkin 
percaya bahwa 
kegelisahan atau stress 
yang berlebihan dapat 
menyebabkan penyakit. 

seringkali tiga 
generasi 
keluarga dalam 
rumah tangga.  

Pria diharapkan 
untuk membuat 
keputusan‐
keputusan dan 
melindungi 
keluarga. 

Wanita biasanya 
tunduk dan 
mendukung. 

cepat, kata‐kata 
singkat, dan 
memasukan 
kata‐kata 
bahasa Inggris.  

Umumnya ramah 
dan mau 
bertemu muka, 

Kontak jarak 
dekat dan 
menyentuh 
dapat diterima. 

Kontak mata 
diharapkan 
selama 
percakapan. 

Sering mengikuti 
waktu bisnis 
Barat. 

 

religius digunakan secara 
bersamaan. 

Promosi kesehatan dan 
pencegahan penyakit 
semakin diterima. 

Pemeriksaan kesehatan 
dapat diterima oleh 
sebagian besar etnis. 

Obat herbal sering 
digunakan. 

Banyak resep makanan 
digunakan sebagai 
penyembuhan rumahan. 

 

Etnis asli 
Amerika 

Keehatan adalah suatu 
keadaan harmonis 
dengan alam dan 
semesta. 

Penyakit disebabkan oleh 
kekuatan‐kekuatan 
supernatural (misalnya: 
sihir dan roh jahat) 

Menghargai diri 
sendiri/tubuh dan alam. 

Ikatan keluarga 
besar yang kuat. 

Menghargai yang 
lebih tua. 

Tetua memiliki 
peran 
kepemimpinan. 

Berbicara bahasa 
Inggris dan atau 
bahasa asli 
Indian. 

Komunikasi 
nonverbal 
penting. 

Mencari pertolongan dari 
tukang obat. 

Seringkali menggunakan 
herba dan ritual‐ritual.  

Mungkin menggunakan 
benda‐benda untuk 
melindungi dari 
kekuatan‐kekuatan 
supernatural. 

Agama dan obat saling 
berkaitan. 

 
Kotak 1‐1 Cara‐cara Mengembangkan Sensitivitas Kultural 
• Kenali bahwa keragaman kultural itu ada. 
• Identifikasi dan periksa kepercayaan‐kepercayaan kultur anda sendiri. 
• Tunjukkan penghormatan kepada orang sebagai individu yang unik, dengan kultur sebagai 

salah satu faktor yang memberi kontribusi terhadap keunikan mereka. 
• Hormati yang tidak lazim. 
• Kenali bahwa beberapa kelompok kultural memiliki definisi kesehatan dan penyakit, 

sebagaimana praktek‐praktek yang berusaha meningkatkan kesehatan dan 
menyembuhkan penyakit, yang mungkin berbeda dengan yang anda miliki. 

• Mau untuk memodifikasi pemberian asuhan kesehatan selaras dengan latar belakang 
kultural pasien. 

• Jangan berharap semua anggota kelompok kultural bersikap dengan cara yang persis sama.
• Hargai bahwa nilai‐nilai kultural setiap orang telah mengakar dan karenanya sulit untuk 

diubah 
Diadaptasi dari Stulc P. Dalam: Cookfair JN. Nursing Process and Practice in the Community. St. Louis: Mosby‐Year 
Book. 1990. 
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Kotak 2‐2 Pertanyaan Kultural Pengkajian Diri Sendiri tentang Kesehatan dan Penyakit 
• Bagaimana anda mendefinisikan kesehatan? 
• Bagaimana anda mendefinisikan penyakit? 
• Bagaimana anda menjaga diri anda tetap sehat? 
• Apakah anda percaya pada praktek‐praktek pencegahan medis? Jika Ya, yang manakah 

(misalnya: imunisasi, monitoring kolesterol, terapi penggantian estrogen) ? 
• Apa yang anda anggap permasalahan medis yang minor atau tidak serius? Beri contoh. 
• Bagaimana anda tahu saat permasalahan kesehatan membutuhkan perhatian medis? 
• Apakah anda mendiagnosa permasalahan kesehatan anda sendiri? Beri contoh. 
• Apakah anda menggunakan obat bebas? Jika Ya, yang mana, dan kapan? 
• Apakah anda percaya terhadap penggunaan obat‐obat alternatif atau pelengkap? Jika Ya, 

yang mana, dan kapan? 
• Apakah anda percaya bahwa orang lain di luar profesi‐profesi medis memiliki kekuatan 

untuk menyembuhkan? 
• Apakah anda berpikir beberapa terapi (tradisional atau non‐tradisional) dapat diterima? 

Jika Ya, yang mana dan mengapa? 
• Apakah anda mengambil keputusan‐keputusan anda sendiri, atau apakah anda melibatkan 

anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan? 
Diadaptasi dari Spector R. Cultural Diversity in Health and Illness. Norwalk: Prentice Hall. 2003. 

Variabel-variabel Kultural yang Mempengaruhi Pengkajian Pasien 

Kultur seseorang ditunjukkan dalam banyak cara seperti nilai, kepercayaan, dan 

kebiasaan-kebiasaan. Namun, untuk tujuan-tujuan bab ini, hanya variabel-variabel yang paling 

dekat mempengaruhi proses pengkajian pasien yang dibahas. Ketika bekerja dengan pasien, 

perbedaan kultural tanpa diragukan lagi ada. Anda harus sensitif terhadap perbedaan-perbedaan 

ini dan yakin bahwa anda mengerti dengan jelas apa yang dimaksud pasien – dan apa yang 

pasien pikir tentang yang anda maksud. Hal ini adalah kebutuhan pokok dalam semua pengkajian 

pasien, tidak peduli variabel kultural mana yang anda kerjakan. Kepercayaan dan tingkah laku 

kultural yang mempengaruhi pengkajian dari pasien sebagaimana halnya pengembangan rencana 

asuhan pasien yang tepat dan dapat diterima meliputi hal-hal terkait: (i) kepercayaan dan 

praktek-praktek kesehatan, (ii) hubungan keluarga, dan (iii) komunikasi. 

Pandangan-pandangan berbeda mengenai kesehatan dan penyakit 

Istilah penyakit menggambarkan struktur dan fungsi tubuh yang abnormal yang secara 

umum dapat diobati dengan pengobatan modern. Tetapi, istilah kesakitan, menggambarkan 

sesuatu yang kurang obyektif.  Kesakitan bersinonim dengan perubahan dalam fungsi sosial dan 

keadaan umum keberadaan; dengan kata lain, hal ini menggambarkan bagaimana seseorang 
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menanggapi penyakit atau perubahan-perubahan dalam fungsi atau keberadaannya. Kesakitan 

dapat mengganggu peran seseorang dalam keluarga dan masyarakat. 

Tenaga ahli asuhan kesehatan memiliki pemahaman lebih terhadap penyakit, tetapi 

penyebab penyakit tidak sebaik itu dipahami. Harap dicatat bahwa pasien dapat memiliki 

beragam pandangan mengenai kesehatan, kesakitan, penyakit, dan penyembuhan yang dibentuk 

oleh kepercayaan kultural dan atau religius tertentu mereka. Salah satu komponen fundamental 

dari kesakitan adalah yang pasien percaya menyebabkan penyakit dan kesakitan. Hubungan 

sebab akibat penyakit dapat dipandang dalam tiga cara: (i) biomedis, (ii) naturalistik, dan (iii) 

magico-religius. 

Biomedis 

Teori biomedis atau ilmiah dari penyebab penyakit berdasar pada hubungan sebab dan 

akibat: Terdapat penyebab-penyebab spesifik untuk penyakit dan pengobatan yang spesifik untuk 

merawat penyakit tersebut dan atau penyebabnya. Sebagai contoh, bakteri dan virus 

bertanggung-jawab untuk penyakit menular tertentu, dan antibiotik menyembuhkan infeksinya. 

Teori biomedis dari penyakit juga berdasar pada anggapan bahwa tubuh manusia adalah mesin 

yang berfungsi secara mekanis, bahwa semua kehidupan dapat diperkecil menjadi bagian-bagian 

yang lebih kecil, dan bahwa semua kenyataan dapat diamati dan diukur. Pendekatan terhadap 

kesehatan dan asuhan medis ini umumnya dianut oleh dunia Barat dan diajarkan dalam sebagian 

besar program-program pendidikan untuk farmasis dan pekerja-pekerja asuhan kesehatan 

lainnya. 

Naturalistik 

Banyak kultur menganut pendekatan yang lebih naturalistik atau holistik untuk 

menjelaskan penyebab penyakit. Orang yang kepercayaannya sama dan sebangun dengan teori 

ini berpegang bahwa manusia hanya merupakan salah satu bagian dari alam dan aturan umum 

dari alam semesta/kosmos. Kekuatan-kekuatan alam – sebagian daripadanya baik dan sebagian 

daripadanya jahat – harus dijaga dalam keseimbangan atau keselarasan bagi seseorang untuk 

tetap baik atau sehat. Hal ini dicontohkan dengan teori yin/yang, yang merupakan dasar dari 

pengobatan Timur atau Cina dan umumnya dianut oleh etnis Asia-Amerika. 

Teori yin/yang menyatakan bahwa semua organisme dan benda di alam semesta terdiri 

dari energi yin (dingin) dan yang (panas). Energi yin (atau wanita) mewakili kekuatan-kekuatan 
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seperti kegelapan, dingin, dan kekosongan, dimana energi yang (atau pria) mewakili kekuatan-

kekuatan seperti terang, kehangatan, dan kepenuhan. Banyak bangsa Asia percaya bahwa 

keseimbangan antara energi-energi yang dan yin sangat penting untuk mempertahankan 

kesehatan yang baik. Yang dan yin yang seimbang menjamin interaksi yang damai dari pikiran 

dan tubuh, dengan demikian kesehatan menjadi baik. Jika keseimbangan ini terganggu, maka 

berakibat kesakitan atau penyakit. 

Yang mewakili lima organ-organ dalam, atau hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. 

Berdasarkan pandangan ini, kelebihan yang dapat menyebabkan kondisi “panas”, seperti bintik-

bintik merah pada kulit, demam, dan konstipasi. Di sisi lain, yin mewakili kantung empedu, 

perut, usus, kandung kemih, dan sistem limfatik. Kelebihan yin dapat mengakibatkan kondisi-

kondisi “dingin”, seperti diare, sakit kepala, dan keram perut. Sebagai tambahan, makanan dapat 

diklasifikasikan sebagai panas dan dingin dan diubah menjadi energi yin dan yang ketika 

dimetabolisme dalam tubuh. Makanan-makanan yin (misalnya: sayuran segar, produk-produk 

susu, madu) bersifat dingin dan sebaiknya dimakan sewaktu sakit yang bersifat panas; makanan-

makanan yang (misalnya: keju, telur, minuman keras) bersifat panas dan sebaiknya dimakan 

sewaktu sakit yang bersifat dingin. 

Teori naturalistik yang lain adalah teori panas/dingin dari kesehatan dan kesakitan. Mirip 

dengan teori yin/yang, teori panas/dingin menggambarkan kebutuhan akan keseimbangan antara 

kekuatan-kekuatan baik dan jahat untuk kesejahteraan. Individu sebagai keseluruhan adalah 

signifikan daripada hanya suatu penyakit tertentu. Banyak orang Amerika dari etnis Hispanik, 

Afrika, Asia, dan Timur Tengah menganut toeri ini dan percaya bahwa kesehatan meliputi 

kondisi kesejahteraan total, termasuk aspek-aspek fisik, psikologis, spiritual, dan sosial dari 

seseorang. Dalam teori ini, fungsi-fungsi dasar ketubuhan dijelaskan dalam istilah-istilah suhu, 

kekeringan, dan kelembaban, dan hal-hal ini diatur oleh empat cairan tubuh (yaitu: darah, lendir, 

cairan empedu hitam, dan cairan empedu kuning). Penyakit seperti halnya obat-obatan, makanan, 

dan minuman dikelompokkan sebagai “panas” atau “dingin” menurut pengaruh mereka terhadap 

tubuh, bukan dari karakteristik fisiknya. Sebagai contoh, sakit telinga, keram dada, dan 

ketidaknyamanan saluran cerna dipercaya disebabkan oleh dingin yang memasuki tubuh; 

sebaliknya radang tenggorokan dan bintik-bintik dipercaya disebabkan oleh kelebihan panas 

pada tubuh. Menurut teori ini, perawatan penyakit termasuk menambah atau mengurangi dingin, 

panas, kekeringan, atau kelembaban untuk mengembalikan keseimbangan keempat cairan. 
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Magico-religius 

Pandangan utama ketiga dari kesehatan dan penyakit adalah perspektif magico-religius. 

Model ini berdasarkan kepercayaan bahwa kekuatan-kekuatan supranatural, baik yang baik dan 

jahat, mendominasi dunia. Kekuatan-kekuatan supranatural yang tidak dapat dikontrol oleh 

masyarakat ini menyebabkan tipe-tipe penyakit tertentu dan nasib seseorang bergantung pada 

tindakan kekuatan-kekuatan ini. Jadi, suatu penyakit dapat terjadi pada orang “berdosa” yang 

tanpa perlindungan Tuhan, menjadi rentan dan menjadi korban keinginan-keinginan roh-roh 

jahat. Sebagai kemungkinan lain, seorang jahat dapat melemparkan mantra jahat kepada orang 

baik, dengan demikian menyebabkan penyakit, cedera, atau nasib buruk. Oleh karena roh-roh 

jahat dipercaya memiliki kekuatan-kekuatan yang lebih kuat dibanding roh-roh baik, energi dan 

waktu yang banyak sekali dikeluarkan untuk menyingkirkan roh-roh jahat dari tubuh dengan 

mempersembahkan hadiah-hadiah atau melakukan ritual-ritual. Beberapa etnis Afrika-Amerika 

percaya pada penyebab-penyebab magis/gaib suatu penyakit, seperti voodoo atau sihir, 

sebaliknya beberapa agama Kristiani (misalnya: kepercayaan Katolik, Mormon) percaya pada 

beragam ritual dan praktek penyembuhan berdasarkan kepercayaan. 

Hubungan-hubungan keluarga 

Walaupun angka perceraian yang tinggi di Amerika Serikat, keluarga tetap menjadi unit 

sosial dasar untuk sebagian besar masyarakat. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok individu 

yang hidup bersama sebagai satu unit. Walaupun demikian, beberapa variasi adalah umum dan 

hal ini meliputi: 

• Keluarga inti: suami, istri, dan anak-anak. 

• Keluarga besar: keluarga inti ditambah kerabat yang berhubungan darah. 

• Keluarga campuran: suami, istri, dan anak-anak dari hubungan terdahulu. 

• Orang tua tunggal: ibu atau ayah dan sekurang-kurangnya satu anak. 

• Komunal: kelompok pria, wanita, dan anak-anak. 

• Kohabitasi: pria dan wanita yang belum menikah berbagi rumah tangga dengan atau 

tanpa anak. 

Oleh karena keluarga adalah bagian integral dari sebagian besar kehidupan orang, hal ini 

mempengaruhi bagaimana mereka memandang dan, pada akhirnya, menggunakan pelayanan-

pelayanan asuhan kesehatan, termasuk pelayanan-pelayanan farmasi. Keluarga berfungsi sebagai 
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sumber orisinil dari sosialisasi dan penerimaan nilai dan kepercayaan-kepercayaan individu, 

yang membimbing sikap dan tingkah laku orang tersebut sepanjang hidup. Seratus tahun yang 

lalu, keluarga besar merupakan bagian sangat penting dari kehidupan bangsa Amerika 

tradisional. Orang tua, kakek-nenek, dan anggota keluarga yang lain hidup bersama  di bawah 

satu atap. Sebaliknya, keluarga etnis Eropa-Amerika kontemporer paling umum terdiri dari unit 

orang tua-anak seperti halnya keluarga inti atau orang tua tunggal. Keluarga-keluarga etnis 

Eropa-Amerika diajar untuk menjadi bergantung pada diri sendiri, didorong untuk tidur di kamar 

masing-masing, dan diharapkan untuk belajar – dan melakukan – keahlian-keahlian perawatan 

diri mandiri, seperti makan dan berpakaian, pada usia dini. Sebagai tambahan, anak-anak ini 

diharapkan untuk meninggalkan rumah begitu menyelesaikan pendidikan mereka. 

Secara kontras, banyak individu dari kelompok-kelompok kultural lain tidak hanya hidup 

dengan keluarga besar tetapi juga mendasarkan keputusan-keputusan pribadi mereka pada apa 

yang dianggap baik untuk keseluruhan keluarga. Dalam kenyataan, hal baik yang umum dari 

keluarga seringkali sangat penting sehingga pujian terhadap pencapaian-pencapaian pribadi 

dapat mengakibatkan malu untuk beberapa anggota kelompok-kelompok kultural ini. Nilai-nilai 

kultural ini juga terlihat selama pengambilan keputusan asuhan kesehatan. Meskipun kultur 

Eropa-Amerika menghargai otonomi individu dalam membuat keputusan-keputusan kesehatan, 

konsensus keluarga adalah lazim dalam kultur-kultur lain. Umumnya, individu berkonsultasi 

dengan keluarga besar sebelum mencari asuhan kesehatan. Sebagai tambahan, tidak biasa bagi 

anggota keluarga dalam beberapa kelompok kultural untuk menemani orang yang sakit ke 

pertemuan-pertemuan medis dan farmasi mereka. Akibatnya, setiap keputusan-keputusan asuhan 

kesehatan harus disetujui oleh anggota keluarga yang lain, terutama anggota-anggota yang lebih 

tua dari keluarga dekat.  

Oleh karena peran, hubungan, dan tanggung jawab keluarga berbeda dari kultur ke kultur, 

farmasis harus dapat mengidentifikasi pengambil keputusan kunci dan pemberi asuhan. Mereka 

mungkin atau mungkin juga bukan merupakan orang tua biologis, sebagaimana umum dalam 

kultur etnis Eropa-Amerika. Beberapa kultur mengharapkan orang yang sakit dirawat oleh 

anggota keluarga yang lain, sedangkan kultur etnis Eropa-Amerika menekankan kebergantungan 

pada diri sendiri dan asuhan mandiri bahkan ketika seseorang sakit. Jadi, penting untuk 

menelusuri bagaimana kesakitan, penyakit, atau pengobatan tertentu akan mempengaruhi 

kemampuan pasien untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan (misalnya: 
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Jika pertolongan dibutuhkan, siapa yang akan menolong? Bagaimana mereka akan menolong 

pasien?). Oleh karena beberapa kultur melibatkan anggota keluarga dalam membuat keputusan-

keputusan asuhan kesehatan, anda sebaiknya juga melibatkan anggota keluarga yang lain dalam 

diskusi ketika mewawancarai pasien atau menyusun rencana-rencana asuhan kesehatan. 

Penghargaan dan penerimaan terhadap hubungan-hubungan keluarga yang beragam seperti itu 

akan memperkuat kualitas asuhan kesehatan bagi anggota-anggota dari kultur tertentu. 

Komunikasi 

Keahlian komunikasi yang baik merupakan suatu kebutuhan absolut untuk 

mempraktekan asuhan berorientasi pada pasien, karena langkah pertama dalam setiap asuhan 

berorientasi pasien adalah mengumpulkan dan mengevaluasi informasi terkait pasien. 

Komunikasi dan kultur saling berkaitan secara dekat, terutama dalam bagaimana perasaan 

diekspresikan, baik secara verbal dan nonverbal. Apabila anda tidak menyadari adanya 

perbedaan kultural dalam komunikasi, anda dapat salah mengartikan informasi pasien dan 

mengkaji pasien secara tidak akurat. 

Pertama, tentukan sebaik apa pasien mengerti bahasa Inggris tulis dan lisan. Ketika 

pasien tidak dapat berbahasa Inggris, penterjemah atau juru bahasa dapat sangat menbantu. 

Seringkali, seorang anggota keluarga diharapkan untuk bertindak sebagai penterjemah; namun, 

dalam beberapa kultur, hal ini dapat sangat menantang dan tidak nyaman bagi anggota keluarga 

tersebut oleh karena konflik peran dalam keluarga atau kurangnya terminologi medis. Sebagai 

tambahan, anggota keluarga dapat menyampaikan pesan-pesan baik kepada pasien maupun 

farmasis berdasarkan persepsi mereka sendiri mengenai situasi – atau bahkan menyimpan 

informasi penting karena dapat membuat malu pasien atau anggota keluarga. 

Oleh karena permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi ini, penggunaan 

penterjemah yang terlatih secara profesional sangat dianjurkan. Petunjuk-petunjuk untuk 

membimbing anda ketika bekeja dengan penterjemah disajikan dalam Kotak 2-3. Ketika bekerja 

dengan penterjemah, ingatlah untuk melihat kepada dan berbicara langsung kepada pasien, 

bukan kepada penterjemah. Hal ini adalah kesalahan umum ketika pertama kali bekerja dengan 

penterjemah. 

Kotak 2‐3 Petunjuk untuk Bekerja dengan Penterjemah 
• Lakukan pertemuan diskusi pendahuluan dengan penterjemah 
• Jelaskan tujuan interaksi. 
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• Sepakati teknik‐teknik penterjemahan (bagaimana memberi tanda jeda atau ketika 
mereka perlu untuk menjelaskan sesuatu yang diucapkan pasien. 

• Ketika bekerja dengan penterjemah bukan staf, jelaskan pentingnya keakuratan, 
kelengkapan, keutuhan, dan kerahasiaan. 

• Anjurkan terjemahan dari kata‐kata pasien sendiri daripada penguraian dengan cara 
lain dengan jargon profesional. 

• Beri instruksi kepada penterjemah untuk tidak memasukkan interpretasi atau ide‐ide 
nya sendiri atau menghilangkan informasi apapun. 

• Anjurkan mereka untuk mengajukan pertanyaan‐pertanyaan jika tidak yakin. 
• Anjurkan mereka untuk memberikan komentar‐komentar yang relevan ketika mereka 

menyadari kesalahpahaman konseptual, kultural, atau linguistik. 
• Mintalah penterjemah dengan jenis kelamin yang sama, jika memungkinkan, terutama 

ketika melibatkan pemeriksaan fisik. 
Selama pertemuan 

• Perkenalkan penterjemah kepada pasien. 
• Atur agar penterjemah bertemu dengan pasien sebelum sesi pertemuan untuk 

mempelajari tingkah laku dan kepercayaan‐kepercayaan pasien mengenai kesehatan, 
penyakit, dan asuhan kesehatan. 

• Bersikaplah sabar. Wawancara yang diterjemahkan dapat memakan waktu dua kali 
lebih lama dibandingkan percakapan biasa. 

• Tempatkan penterjemah sedikit di satu sisi dan di belakang pasien, sehingga mudah 
melihat secara langsung kepada pasien ketika penterjemah berbicara. 

• Selama wawancara, tatap dan bicara langsung kepada pasien daripada kepada 
penterjemah. 

• Gunakan kata ganti orang pertama ketika berbicara dengan pasien. 
• Ekspresikan satu konsep dalam satu waktu. 
• Bicaralah dalam kalimat‐kalimat pendek. Hindari penggunaan kalimat‐kalimat panjang 

atau diskusi yang melibatkan lebih dari satu topik. 
• Gunakan bahasa yang sederhana. Hindari terminologi teknis dan jargon profesional. 
• Dengarkan pasien dan perhatikan komunikasi nonverbal. 
• Secara berkala, minta peterjemah untuk mengucapkan ulang secara persis apa yang 

mereka sampaikan kepada pasien. 
• Periksa pemahaman pasien – dan ketepatan terjemahan – dengan meminta pasien 

untuk mengulang informasi, pesan, atau instruksi‐instruksi kepada anda melalui 
penterjemah. 

Setelah pertemuan 
• Mintalah umpan balik dari penterjemah secara pribadi. 
• Terbukalah untuk komentar‐komentar yang berhubungan dengan perbedaan‐

perbedaan kultural dan emosional. 
Diadaptasi dari Lipson JG. Culturally competent nursing care. Dalam: Lipson JG, Dibble SL, Minarik PA. Culture and 
Nursing Care: A  Pocket Guide. San Francisco: UCSF Nursing Press. 1996 dan Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
Dibuat oleh National Diversity, National Linguistic, dan Cultural Programs 2001. 

•  
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Bahkan ketika anda dan pasien berbicara bahasa yang sama, perbedaan-perbedaan dalam 

nilai dan kepercayaan-kepercayaan kultural, dapat tetap membuat komunikasi menjadi sulit. 

Variasi terkait kultur dapat terjadi dalam komunikasi verbal (misalnya: arti kata, gaya 

percakapan) maupun nonverbal (misalnya: kontak mata, ruang pribadi, sentuhan, orientasi 

waktu). 

Verbal 

Arti dari kata yang diutarakan dapat berbeda dari kelompok ke kelompok, bahkan apabila 

diucapkan dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, buruk dapat memiliki implikasi negaitif dalam 

satu kultur dan arti positif di kultur yang lain. Beberapa kelompok juga mungkin memiliki 

istilah-istilah awam yang umum untuk tipe-tipe spesifik dari permasalahan-permasalahan medis. 

Sebagai contoh, hipertensi dapat digambarkan sebagai “darah tinggi” dan anemia sebagai “darah 

rendah”. Ketika anda telah akrab dengan istilah-istilah awam umum yang digunakan pasien, 

masukkan istilah-istilah ini ketika mewawancara dan menyuluh pasien. Istilah-istilah awam ini 

akan berbeda antara kelompok-kelompok etnis dan kultural, jadi perjelas pemahaman anda 

mengenai istilah tersebut dengan pasien. Hal ini dapat diperoleh dengan meminta pasien untuk 

menjelaskan apa yang mereka maksud dengan “darah rendah” atau menyatakan pemahaman 

anda sendiri mengenai “darah rendah” dan menanyakan kepada pasien apakah pemahaman itu 

benar. 

Gaya percakapan juga bervariasi dari kultur ke kultur, mulai dari gaya langsung dan to-

the-point ke gaya yang lebih bersifat tidak langsung, dimana selama percakapan pasien mungkin 

memberikan informasi melalui jumlah kata yang berlebihan atau mungkin dengan cerita. Suara 

keras dapat berarti marah, sedikit penekanan, atau perasaan yang kuat mengenai suatu persoalan. 

Sebagai contoh, etnis Eropa-Amerika lebih cenderung berbicara langsung dan lantang, 

sedangkan orang Inggris berbicara dalam nada yang lebih beraksen dan dengan suara yang lebih 

lembut. Tindakan diam juga dapat memiliki beberapa arti. Dalam beberapa kultur, diam dapat 

mengindikasikan penghormatan atau pengakuan bahwa pembicara didengarkan; di kultur lain, 

diam berarti “Tidak” atau dianggap kasar. Etnis Eropa-Amerika juga cenderung untuk memberi 

respom dalam percakapan dengan menganggukan kepala dan atau mengatakan “I see” atau “Uh-

huh” untuk menunjukkan pemahaman, sedangkan orang Inggris cenderung mengedipkan mata 

untuk menunjukkan hal yang sama. Sebagai tambahan, kecepatan atau kenyamanan parcakapan 
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dapat bervariasi diantara beragam kelompok kultural. Farmasis harus merancang gaya 

percakapan sesuai gaya pasien, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperjelas 

pemahaman mereka, dan memperhatikan konsistensi gaya percakapan pasien. Pola yang tidak 

konsisten dalam gaya percakapan mungkin merupakan gejala kondisi patologis yang 

tersembunyi. Sebagai contoh, cara berbicara yang cepat disertai keresahan dapat ditunjukkan 

pada pasien yang menderita kegelisahan (anxietas). 

Nonverbal 

Isyarat nonverbal dianggap sebagai bagian yang sangat kritikal dan kompleks pada 

komunikasi manusia. Berusaha memahami komunikasi nonverbal merupakan suatu tantangan 

karena banyaknya variasi cara orang mengekspresikan diri. Memahami bentuk-bentuk 

komunikasi nonverbal dapat menjadi alat yang berguna dalam komunikasi lintas kultural. 

Kontak mata yang dianggap pantas secara kultural berbeda-beda, mulai dari menatap 

langsung pada lawan bicara hingga pandangan yang hanya sepintas. Pada budaya Eropa-

Amerika, kontak mata langsung ketika berbicara kepada orang lain dianggap pantas. Pada 

budaya masyarakat yang lain (misalnya: etnis Asia, Arab, asli Amerika), kontak mata langsung 

dapat merupakan tanda sikap tidak hormat atau agresi, suatu serangan terhadap kebebasan 

pribadi seseorang, atau tingkah laku tidak pantas antara pria dan wanita. Sebaliknya, berdasarkan 

budaya utama bangsa Amerika, menghindari kontak mata dapat dengan mudah disalahartikan 

sebagai sifat kepribadian negatif yang “pemalu” atau “pendiam”. Demikian juga penggunaan 

bahasa tubuh seperti gerakan tubuh, anggota tubuh, wajah, dan mata, yang banyak digunakan 

dalam komunikasi; dapat berbeda arti. Beberapa sikap yang dianggap sebagai pujian dalam suatu 

kelompok kultural tertentu dapat berarti sangat menghina dalam kelompok lain. 

Jarak zona pribadi yang dianggap nyaman ketika berkomunikasi juga bervariasi, mulai 

dari sangat dekat hingga jauh, tergantung pada latar belakang budaya seseorang. Sebagai contoh, 

jika anda berada terlalu dekat dengan pasien ketika berbicara, dia dapat mengganggap anda 

bersikap agresif dan pasien menjadi merasa tidak nyaman dan tidak percaya. Di sisi lain, hal 

sebaliknya juga dapat terjadi: jika anda menjauh ketika pasien mendekati, anda dapat dianggap 

kasar dan tidak ramah. Harus diingat bahwa jarak zona pribadi yang nyaman bervariasi dari 

pasien ke pasien, dan oleh karena itu, sesuaikan jarak antara anda dan pasien. 
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Kelompok-kelompok budaya yang berbeda juga memiliki norma-norma yang berbeda 

mengenai bagaimana dan kapan orang harus saling menyentuh. Beberapa kelompok 

menggunakan sentuhan untuk mengkomunikasikan perasaan; yang lain memandang sentuhan 

sebagai serangan terhadap kebebasan pribadi. Selain itu, bagian-bagian tubuh tertentu dianggap 

sakral dalam beberapa kelompok kultural (misalnya: bagian kepala dalam etnis Asia) dan tidak 

boleh disentuh. Dalam kelompok lain, sentuhan (misalnya: menyambut dengan pelukan atau 

rangkulan) adalah patut untuk jenis kelamin yang sama tetapi tidak patut jika jenis kelamin 

berbeda dan dengan orang yang tidak ada hubungan keluarga. 

Dalam kultur Eropa-Amerika, “tepat waktu” adalah penting. Tambahan pula, kehidupan 

disesuaikan menurut jam, sedangkan waktu pribadi atau subyektif kurang penting dan 

dipaksakan masuk sebagai jadwal perencanaan seseorang. Namun, beberapa kultur lain 

(misalnya: asli Amerika) menghargai penyelesaian pertemuan antar pribadi lebih dari “tepat 

waktu”. 

Variasi-variasi yang dijelaskan di atas hanyalah beberapa contoh dari bagaimana 

komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, dapat berbeda diantara kelompok-kelompok budaya. 

Semua contoh-contoh spesifik dalam bab ini yang menggambarkan kelompok budaya tertentu 

sebaiknya tidak dianggap sebagai karakteristik baku untuk semua individu dalam kelompok 

budaya tertentu. Contoh-contoh di atas dimaksudkan hanya sebagai generalisasi dasar untuk 

memberikan wawasan pada suatu situasi tertentu dan dengan demikian menghindari 

kesalahpahaman. Anda harus mengenali, menerima, dan beradaptasi terhadap perbedaan-

perbedaan dalam gaya-gaya komunikasi verbal dan nonverbal agar dapat secara akurat mengkaji 

pasien dan memperoleh pengalaman-pengalaman asuhan kesehatan yang positif secara 

maksimal. 

Menyatakan gejala-gejala 

Variasi dalam komunikasi jug a ditemui pada bagaimana cara orang menyatakan gejala 

dan penyakit yang dialami, bagaimana anggapannya mengenai gejala dan penyakit tertentu, 

diagnosis, cap/label dan terapi. Jangan beranggapan bahwa pasien akan menyatakan gejala atau 

keluhan-keluhan dengan cara dan arti yang sama seperti pada budaya Amerika. Gejala-gejala 

dilaporkan dan dirasakan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, pasien dari etnis Cina 

mengaitkan gejala-gejala emosional dengan bagian tubuh dan mungkin menggambarkan 
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keluhan-keluhan terkait dengan jantung (oleh karena merupakan pusat emosi) daripada memberi 

tahu anda mereka sedih karena kematian anggota keluarga yang baru terjadi. Untuk 

mengilustrasikan keragaman lintas kultural gejala yang umum dan universal, bagian ini 

menjelaskan variasi bagaimana menyatakan rasa nyeri/sakit (Tabel 2-2). 

Rasa nyeri adalah pengalaman subyektif yang dipengaruhi oleh latar belakang kultural 

seseorang. Bagaimana menyatakan, harapan, dan pengobatan rasa nyeri dipengaruhi konteks 

budaya dan riwayat pribadi. Penelitian lintas kultural telah menemukan bahwa rasa nyeri 

merupakan pengalaman yang sangat individual, tergantung pada pembelajaran budaya dan 

artinya pada suatu konteks situasi. Sebagai contoh, etnis Anglo Amerika cenderung menghargai 

“penderitaan yang hanya diketahui diri sendiri” sebagai tanggapan terhadap rasa nyeri, karena 

bagi mereka telah ditanamkan bahwa “kontrol diri” adalah lebih baik daripada menyatakan 

perasaan secara terbuka. Dengan demikian, strategi dalam mengahadapi rasa nyeri/penayakit 

kronis pada etnis Anglo Amerika adalah dengan “bekerja dan tetap sibuk”. Namun, pada 

kelompok budaya lain (misalnya etnis Puerto Rico) rasa nyeri dapatdinyatakan secara terbuka. 

Selain itu, pasien akan membandingkan dan memvalidasi ekspresi rasa nyerinya dengan orang-

orang di lingkungan sosial mereka (yaitu: keluarga, teman, rekan kerja, dll.). Penelitian yang 

mempelajari sikap perawat terhadap rasa nyeri menemukan bahwa cara pasien menyatakan rasa 

nyerinya dapat mempengaruhi pengkajian perawat terhadap rasa nyeri fisik maupun psikologis. 

Perawat wanita dari etnis Anglo Amerika yang merawat pasien pria dari etnis Puerto Rico dapat 

menganggap pasien “berpura-pura” ketika pasien secara terbuka merintih dan mengerang sebagai 

ekspresi rasa sakitnya. Selain itu, perawat-perawat yang menganggap rasa nyeri pasien lebih 

parah cenderung mengatakan pengalaman pribadi mereka sebagai yang lebih menyakitkan.  

Oleh karena adanya variasi kultural dalam ekspresi, pengertian, dan persepsi dari gejala-

gejala, anda harus memahami secara penuh gejala atau keluhan-keluhan dari pandangan pasien 

lebih dari pandangan anda sendiri – atau bahkan dari kelompok kultural pasien. Hal ini 

merupakan langkah kritis pertama dalam mengkaji pasien secara akurat dan dalam menyediakan 

asuhan berorientasi pada pasien. 

Tabel 2‐2 Perbedaan menanggapi rasa nyeri pada berbagai latar belakang budaya 

Budaya Tanggapan terhadap rasa sakit 

Etnis asli Amerika Mungkin memandang rasa sakit sebagai jalan hidup 
Daya tahan dan kontrol emosi yang terkendali 
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Tahan terhadap rasa nyeri yang sangat parah 
Mencari pertolongan ketika cacat secara fisik 
Mungkin menggunakan diam 
Pasien mungkin berkata mereka hanya merasa tidak sehat 
Anggota keluarga mungkin mengetahui bahwa pasien merasa 
nyeri. 

Etnis Meksiko‐Amerika Cenderung tidak mengeluh mengenai rasa nyeri, tabah 
Mungkin menunjukkan kegelisahan 
Komunikasi nonverbal untuk menyatakan rasa nyeri 
Menunjukkan kontrol dari dalam diri dan daya tahan pribadi 
Rasa sakit diterima sebagai kewajiban hidup 
Tidak mudah menyerah pada situasi sulit, suatu nilai kultural 
Mencoba untuk bekerja selama merasa sakit 
Mencari pertolongan jika aktivitas hidup sehari‐hari atau 
pekerjaan terpengaruhi 
Kemampuan untuk bertahan terhadap rasa sakit, tanda 
kedewasaan 
Menggerenyit, merintih, meringis 
Mungkin memandang rasa sakit sebagai jalan hidup 
Rasa sakit adalah kehendak Tuhan 

Etnis Arab‐Amerika Ekspresif 
Mungkin cenderung menekankan dan membesar‐besarkan 
rasa sakit 
Mungkin mengulang pesan untuk penekanan 
Mungkin lebih ekspresif di antara anggota keluarga 
Tanggapan mungkin tidak mencerminkan kenyataan rasa sakit 
Mungkin takut rasa sakit 
Penderitaan menunjukkan keberanian dan keyakinan  
Rasa sakit membantu membersihkan jiwa 
Rasa sakit dapat dipandang sebagai hukuman untuk menebus 
dosa‐dosa 
Mungkin mengharapkan penyembuhan yang segera 
Mungkin menggunakan analogi dan metafora 

Dicetak ulang dengan ijin dari: Sobraiske M, Katz J. Culturally competent care of patients with acute 
chest pain. J Am Acad Nurs Pract. 2005; 17(9): 342‐349. 

Keyakinan mengenai masalah kesehatan pada beberapa kelompok budaya 

Amerika Serikat memiliki kekayaan ragam karakteristik budaya dengan kelompok-

kelompok etnis yang berbeda. Bab ini tidak membahas rinci semua keyakinan-keyakinan terkait 

kesehatan dan karakteristik dari semua budaya, tetapi hanya menjelaskan generalisasi mengenai 

kelompok budaya yang paling umum. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua anggota budaya 

tertentu akan memiliki semua pilihan, nilai, keyakinan, atau sifat-sifat yang disebutkan. Setiap 
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orang dalam kelompok memiliki sifat dan karakteristik-karakteristik pribadinya sendiri. Jadi, 

anda tidak dapat memprediksi karakter atau tingkah laku seseorang hanya dengan dasar 

keyakinan dan praktek-praktek budaya yang umum. Dengan kata lain, merupakan hal yang tidak 

tepat untuk menstereotipekan individu-individu dari kelompok kultural tertentu. Sebagai bagian 

dari proses pengkajian, anda harus mengakui dan mengenali karakteristik-karakteristik individu 

yang dengannya anda berinteraksi sambil juga mengamati tingkah laku kultural yang umum. 

Pada Kotak 2-4 dapat dilihat daftar pertanyaan yang berguna untuk menelusuri keyakinan-

keyakinan kultural pasien mengenai kesehatan, penyakit, dan perawatan. 

Kotak 2‐4 Pertanyaan‐pertanyaan Pengkajian Kultural Mengenai Penyakit  

• Apa yang anda pikir menyebabkan permasalahan anda? 
• Bagaimana anda menyebutnya? 
• Kapan hal itu bermula? 
• Mengapa anda pikir hal itu bermula ketika itu? 
• Apa yang penyakit anda lakukan terhadap anda? 
• Bagaimana cara kerjanya? 
• Seberapa parahkah penyakit anda? 
• Berapa lama menurut anda hal itu akan berlangsung? 
• Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkannya? 
• Bagaimana anda telah merawat penyakit tersebut? Apakah anda telah menggunakan 

penyembuhan atau perawatan‐perawatan non medis untuk permasalahan anda? 
• Manfaat apa yang akan anda peroleh dari perawatan tersebut? 
• Apa permasalahan‐permasalahan paling penting yang telah diakibatkan penyakit 

kepada anda? 
• Apa yang paling membuat anda khawatir atau takut  dari penyakit anda? 
• Bagaimana saya dapat menjadi sangat membantu bagi anda? 
• Apakah yang paling penting bagi anda? 
• Pernahkan anda menemui orang lain tentang permasalahan ini selain dokter? 
• Siapa yang memberi anda nasihat mengenai kesehatan anda? 

Diadaptasi dari Narayan MC. Cultural assessment in home healthcare. Home Healthc Nurse 1997;15:663‐672 dan 
Carrillo JE, Green AR, Betancourt JR. Cross‐cultural primary care: a patient‐based approach. Ann Intern Med 
1999;130:829‐834. 

Sebelum menguraikan beberapa generalisasi kultural (lihat Tabel 2-1), harus diakui 

bahwa banyak faktor mempengaruhi bagaimana dan sejauh apa seseorang akan meniru 

generalisasi-generalisasi dari kelompok budaya tertentu. Dua dari faktor-faktor tersebut adalah 

tingkat konsistensi pewarisan budaya dan generasi. Tingkat konsistensi pewarisan budaya 

mengacu pada seberapa dekat individu berhubungan dengan kelompok budaya aslinya. Faktor ini 

saling berkaitan dengan faktor generasi. Sebagai contoh, individu yang melakukan migrasi dari 
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Kuba ke Amerika Serikat selama setahun terakhir, mungkin lebih mengenal dekat generalisasi 

mengenai budaya Kuba. Sebaliknya, seorang individu yang kakek neneknya bermigrasi ke 

Amerika Serikat dari Kuba mungkin lebih mengenal dekat budaya Anglo-Amerika. Selain itu, 

individu yang sama mungkin hidup dalam lingkungan terpencil di Florida Selatan namun 

memegang kuat budaya bangsa asal mereka; dalam hal ini, faktor generasi akan tertutupi oleh 

tingginya konsistensi pewarisan budayanya. 

Juga harus diperhatikan seberapa luasnya generalisasi kultural itu dibuat. Pertanyaan-

pertanyaan yang bermanfaat dalam memperoleh informasi spesifik yang mungkin mendukung 

atau menyanggah generalisasi-generalisasi kultural dapat dilihat pada Kotak 2-5. Banyak acuan 

dibuat mengenai etnis Hispanik yang dapat membuat farmasis tergoda untuk mengaplikasikan 

generalisasi-generalisasi terkait etnis Hispanik kepada semua orang dari etnis yang berbicara 

bahasa Spanyol. Namun, etnis Meksiko-Amerika, Spanyol-Amerika, Amerika Tengah, Cuba dan 

Puerto Rico misalnya, memiliki kultur-kultur yang secara luas berbeda. Kesalahan yang mirip 

dapat terjadi jika menganggap orang-orang Jepang, Vietnam, China, dan India sebagai satu etnis 

Asia-Amerika. 

Kotak 2‐5 Review Sistem  

Pertanyaan‐pertanyaan yang diarahkan kepada kontrol pasien terhadap lingkungan: 
• Apakah uang menjadi permasalahan besar bagi kehidupan anda? 
• Apakah anda pernah mengalami kekurangan makanan atau pakaian? 
• Bagaimana anda berusaha tetap bekerja? 
• Apakah anda lebih menguatirkan tentang bagaimana kesehatan mempengaruhi anda 

sekarang atau bagaimana hal itu mungkin mempengaruhi anda di masa mendatang? 
Pertanyaan‐pertanyaan yang diarahkan kepada perubahan‐perubahan dalam lingkungan 
pasien: 
• Darimanakah asal anda? 
• Apa yang membuat anda memutuskan untuk datang ke negara ini (kota besar, kota)? 
• Kapan anda datang? 
• Bagaimana anda merasakan kehidupan di sini dibandingkan di negara (kota besar, kota) 

anda? 
• Bagaimanakan asuhan kesehatan di sana jika dibandingkan di sini? 
Pertanyaan‐pertanyaan yang diarahkan kepada hal yang membuat pasien tertekan dan 
dukungan jaringan: 
• Apakah yang paling menyebabkan anda tertekan atau merasa sulit dalam hidup? 
• Bagaimana anda berhadapan dengan hal ini? 
• Apakah anda memiliki teman atau kerabat yang dapat anda hubungi untuk bantuan? 
• Siapakah mereka? Apakah mereka tinggal dekat dengan anda? 
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• Apakah anda sangat terlibat dalam kelompok keagamaan atau sosial? 
• Apakah anda merasa bahwa Tuhan (atau kekuatan yang lebih tinggi) memberikan sumber 

dukungan yang kuat dalam kehidupan anda? 
Pertanyaan‐pertanyaan yang diarahkan kepada kecakapan menulis dan membaca serta 
bahasa: 
• Apakah anda kesulitan membaca botol‐botol pengobatan atau lampiran pertemuan 

anda? 
• Bahasa apa yang anda gunakan ketika berbicara di rumah? 
• Apakah anda pernah merasa kesulitan mengkomunikasikan hal apa saja yang ingin anda 

katakan kepada dokter anda atau staf mereka? 
 

Diadaptasi dari Carrillo JE, Green AR, Betncourt JR. Cross‐cultural primary care: a patient‐based approach. Ann 
Intern Med 1999;130:829‐834. 

 

Etnis Eropa-Amerika 

Bangsa Eropa telah berimigrasi ke Amerika Serikat sejak lebih dari 300 tahun dan 

memiliki asal yang bermacam-macam. Negara asal yang paling umum meliputi Jerman, Italia, 

Inggris, Irlandia, Kanada, dan Rusia. Oleh karena etnis Eropa (yakni kulit putih) Amerika 

mancakup mayoritas dari populasi Amerika, sangatlah sulit untuk mengidentifikasi perbedaan-

perbedaan kultural. Oleh karena itu, dijelaskan beberapa keyakinan dasar mengenai kesehatan 

dan penyakit yang mendominasi kultur Amerika. 

Sebagian besar dari etnis Eropa-Amerika memandang kesehatan sebagai sesuatu lebih 

dari kondisi sakit; mereka memandang kesehatan sebagai suatu keadaan kesejahteraan fsik dan 

mental. Jika seseorang sehat, maka dia dapat mencapai aktivitas hidup sehari-harinya, akan 

memiliki energi positif untuk melakukan hal-hal, dan akan dapat menikmati hidup. Penyakit 

dipandang sebagai absennya kesejahteraan atau, dengan kata lain, munculnya rasa sakit, 

malfungsi organ-organ tubuh, tidak dapat melakukan apa yang anda inginkan, kelainan tubuh, 

atau suatu berkat Tuhan untuk menderita. Sebagian besar penyakit diyakini berasal dari infeksi, 

kodisi terkait stress, atau kondisi makanan.  Meskipun etnis Eropa-Amerika seingkali mecari 

asuhan kesehatan dan menggunakan pengobatan dengan resep, mereka juga secara rutin 

menggunakan pengobatan pertolongan mandiri (misalnya: obat bebas, produk herbal, vitamin, 

dan sebagainya), oleh karena kultur dominan Amerika menekankan ketidakbergantungan dan 

individualitas. 
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Etnis Afrika-Amerika 

Dalam banyak kasus, keyakinan-keyakinan etnis Afrika-Amerika bercabang dari 

keyakinan-keyakinan kultural tradisional: Penyakit adalah kurangnya keselarasan dengan alam 

disebabkan oleh roh-roh jahat. Pendapat mengenai penyakit ini melibatkan gangguan terhadap 

kesatuan pikiran, tubuh, dan jiwa. Dalam Cultural Diversity in Health and Illness, Rachel 

Spector mejelaskan keyakinan-keyakinan dalam kultur Afrika Amerika mengenai penyakit 

berikut ini: 

• Dingin memasuki tubuh dan mengurangi daya tahan individu terhadap penyakit. Selama 

musim dingin, darah manusia mengental sebagai mekanisme perlindungan. Akibatnya, 

mereka yang tua dan orang muda dengan darah yang lebih encer menjadi lebih rentan 

terhadap penyakit dan sebaiknya menghindari kondisi apapun yang menyebabkan dingin di 

dalam sistem. 

• Kotoran atau pencemar dalam tubuh diasosiasikan dengan kondisi-kondisi panas yang 

menyebabkan demam, radang, campak, dan kanker. Menstruasi, pencernaan, dan eliminasi 

membantu membersihkan tubuh dari pencemar ini. 

• Faktor-faktor yang berhubungan dengan diet menentukan kondisi-kondisi kesehatan. Diet 

yang tidak tepat menyebabkan fluktuasi dari darah tinggi dan rendah dalam tubuh. Makanan-

makanan berwarna merah seperti bit, wortel, anggur merah, dan daging merah, dianggap 

sebagai “pembangun darah” yang menyebabkan gejala-gejala pusing dan sakit kepala. 

Bahan-bahan tidak berwarna seperti cuka, sari jeruk, sari acar dan bawang putih, digunakan 

untuk menurunkan darah tinggi dalam tubuh. 

• Penyakit-penyakit tidak wajar disebabkan oleh kekuatan-kekuatan tidak ramah dan 

bermusuhan di lingkungan. Penyembuh-penyembuh tradisional, menggunakan bentuk-bentuk 

sihir yang berbeda, digunakan untuk mengontrol kondisi-kondisi manusia yang tidak 

diinginkan tersebut. 

Banyak dari etnis Afrika-Amerika menghargai kondisi kesehatan baik yang umum, yang 

mereka definisikan sebagai mempertahankan istirahat, olah raga, dan hubungan yang baik 

dengan Tuhan dan sesama. Penyembuh spiritual Afrika-Amerika berfokus untuk memperoleh 

keseimbangan fisik, sosial, dan spiritual dalam kehidupan.  Metode-metode perawatan lain 

termasuk penggunaan herba, akar-akaran, miyak, bubuk, dan jimat. Farmasis harus bekerja 

bersama dengan pasien Afrika-Amerika dan anggota keluarganya untuk memberikan pendekatan 
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holistik bagi kebutuhan-kebutuhan kesehatan pasien. Paling penting, farmasis harus bekerja 

keras untuk mendapatkan kepercayaan dari pasien Afrika-Amerika yang, bagi sebagian besar, 

merasa interaksi mereka dengan sistem asuhan kesehatan sebagai pengalaman yang sangat 

merendahkan dan memalukan. Menimbang diskriminasi dan rasisme yang dialami etnis Afrika-

Amerika dalam masyarakat Amerika, pandangan ini mudah dipahami. 

Etnis Arab-Amerika 

Bagi banyak etnis Arab (yaitu Timur Tengah) – Amerika, kesehatan merupakan berkah 

dari Tuhan dan didefinisikan sebagai dapat makan dengan baik, memenuhi kewajiban-kewajiban 

sosial, dan memiliki kekuatan. Penyakit fisik dianggap akibat dari beberapa hal yang berbeda, 

seperti mantra kutukan, nasib sial, ketegangan dalam keluarga, kuman, angin, aliran udara, atau 

ketidakseimbangan antara panas/kering dengan dingin/lembab. Ketakutan yang tiba-tiba, 

berpura-pura sakit untuk memanipulasi keluarga, atau murka Tuhan dapat menyebabkan 

penyakit mental. 

Individu yang secara fisik sakit dirawat dengan baik dan umumnya dirawat oleh anggota 

keluarga perempuan (misalnya: ibu, saudara perempuan, nenek, ipar perempuan, anak 

perempuan). Pasien yang secara fisik sakit berharap dimanjakan oleh anggota keluarga 

perempuan atau tenaga ahli asuhan kesehatan. Anggota  keluarga laki-laki bertanggung-jawab 

terhadap pengaturan logistik, seperti transportasi pasien, kebutuhan finansial, dan rencana 

pemakaman, daripada memberikan perhatian terhadap kebutuhan sehari-hari. Etnis Arab-

Amerika percaya bahwa pasien yang sakit secara mental dapat mengontrol penyakit mereka; 

akibatnya, individu-individu yang menderita penyakit mental, tidak akan dirawat sama sekali. 

Pasien diharapkan bersikap pasif dalam setiap keputusan mengenai diri mereka atau orang lain. 

Etnis Arab-Amerika menggunakan penyembuhan-penyembuhan turun-temurun dan rumahan, 

seperti pembuat berkeringat, ritual-ritual religius, teh herbal, sup ayam, dan pencahar; akan 

tetapi, mereka juga umumnya menghargai dan mencari pelayanan-pelayanan asuhan kesehatan 

dan pengobatan farmasi Barat. 

Etnis Asia-Amerika 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kultur Asia-Amerika sangat bervariasi dalam hal 

keyakinan dan nilai-nilai mereka; namun, banyak dari etnis Asia-Amerika dipengaruhi oleh 

kepercayaan Konfusianisme, dukun tradisional, herbalis, dan pengobatan tradisional Cina. 
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Keyakinan-keyakinan ini meliputi kelima elemen kayu, api, tanah, logam, dan air, yang 

berhubungan dengan musim dingin dan panas yang berbeda  di dalam organ-organ tubuh. 

Kesehatan yang baik adalah keseimbangan yang tepat antara kekuatan-kekuatan panas (yakni 

yang) dan dingin (yakni yin). Keadaan panas dapat disebabkan oleh konsumsi makanan panas 

secara berlebihan, dengan gejala-gejala mulut kering, konstipasi, dan kelelahan. Kondisi dingin 

dihasilkan dari meminum susu dan memakan buah dan sayuran, yang dapat mengakibatkan 

permasalahan-permasalahan pernafasan, pusing, dan pandangan kabur. Etnis Asia-Amerika yang 

lain memandang penyakit sebagai akibat dari kontak dengan cairan tubuh, jenazah, atau yang 

sejenis. 

Permasalahan-permasalahan medis yang umum dirawat dengan akupuntur, kerokan, 

perubahan pola makan, pijat, olah raga, mandi uap, dan pengaturan tulang (beberapa 

diantaranya). Sebagai tambahan, mereka yang percaya bahwa penyakit diakibatkan kontak 

dengan cairan tubuh atau jenazah akan melakukan ritual mandi dan menggunakan herbal 

pencahar. 

Etnis Hispanik-Amerika 

Biro Sensus Amerika Serikat menggunakan istilah Hispanik atau Latino untuk 

menggambarkan secara kolektif individu-individu dari keturunan bangsa Mexico, Kuba, 

Amerika Tengah, Spanyol, dan Puerto Rico. Seperti halnya telah disebutkan sebelumnya, 

individu-individu keturunan dari bangsa-bangsa ini mungkin memiliki latar belakang kultural 

yang berbeda secara signifikan (lihat Tabel 2-1). 

Banyak dari etnis Hispanik percaya bahwa penyakit mungkin merupakan hukuman 

Tuhan atas rusaknya moral dan tingkah laku manusia atau hasil dari ketidakseimbangan dalam 

area-area kehidupan yang berbeda, seperti: asuhan pribadi, bermain, dan bekerja. Ilmu sihir atau 

magis, dimana roh jahat menyerang tubuh seseorang, juga menyebabkan penyakit. Sebagai 

contoh, seorang anak dapat menjadi sakit oleh karena mantra kutukan. Penyebab alamiah 

penyakit termasuk sejumlah makanan yang tidak tercena dalam perut, yang menyebabkan mual, 

muntah, dan demam. Sebagai tambahan, permasalahan emosional, mental, dan interpersonal 

dapat memicu penyakit dalam sistem keyakinan ini. 

Untuk penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hidup, perawatan dapat 

meliputi makanan, minuman, dan pengobatan. Banyak etnis Hispanik-Amerika 
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mengkarakterisasikan penyakit-penyakit ini sebagai panas atau dingin. Mereka menggunakan 

makanan panas, seperti minyak, daging sapi, minuman keras, dan cabai untuk meringankan 

“penyakit dingin” dan makanan dingin , seperti sayuran segar, buah-buahan, dan produk susu 

untuk meringankan “penyakit panas”. Berbagai benda, seperti kalung dan medali, dikenakan 

untuk menjauhkan roh jahat. Sebagai tambahan terhadap penggunaan perawatan dengan 

pendekatan Barat, banyak etnis Hspanik-Amerika menggunakan metode-metode pencegahan 

tradisional seperti berdoa, mengunjungi tempat suci, dan membuat janji-janji kepada Tuhan 

sebagai ganti untuk kesehatan. 

Etnis Asli Amerika 

Keyakinan dan praktek-praktek kesehatan tradisional bervariasi dengan luas diantara 

lebih dari 500 suku Asli Amerika di seluruh Amerika Serikat. Secara umum, kesehatan dan 

kesejahteraan etnis Asli Amerika dimanifestasikan secara mendalam dalam dimensi psikologis, 

fisik, dan spiritual dari kehidupan, semua  ada bersama dalam keselarasan dengan alam. Dengan 

demikian, kesehatan merupakan kondisi harmonis dengan diri sendiri, keluarga, teman, dan 

alam. Merusak alam dianggap merusak diri sendiri, yang berakibat penyakit. Penghargaan baik 

kepada diri sendiri maupun alam melalui asuhan yang tepat dan selaras menghasilkan kesehatan 

yang baik. 

Penyakit, baik fisik maupun emosional, disebabkan oleh kekuatan-kekuatan supernatural 

(misalnya: ilmu sihir), melanggar aturan, atau roh jahat dari manusia dan hewan memaksa masuk 

ke dalam tubuh. Beberapa orang membawa benda-benda untuk melindungi diri mereka melawan 

kekuatan-kekuatan supernatural. Namun yang lain tidak melakukan apa-apa untuk perlindungan 

oleh karena mereka memandang bentuk penyakit ini sebagai hukuman atas pelanggaran 

peraturan-peraturan kesukuan. Penyembuh-penyembuh di antara beragam suku Asli-Amerika, 

dikenal sebagai tukang obat, dipercayai memiliki kekuatan cenayang untuk mendiagnosa dan 

merawat penyakit. Tujuan dari penyembuhan ini adalah pemulihan keselarasan antara individu 

yang sakit dan alam. Menurut Spector, beberapa penyembuh mampu menghasilkan kekuatan-

kekuatan positif yang penting sekali untuk mempertahankan identitas kultural kelompok. Yang 

lain menggunakan ilmu sihir untuk untuk mencederai musuh dari kelompok. Jenis penyembuh 

yang ketiga hanya dapat mendiagnosa penyakit. Perawatan terhadap penyakit termasuk 

menggunakan herba dan melakukan pemujaan untuk mengembalikan jiwa yang hilang. 
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Penyembuhan keyakinan dan agama digunakan luas oleh tukang obat untuk pemulihan 

kesehatan. Mandi keringat dan sumber mata air panas digunakan untuk membersihkan dan 

memberikan kelegaan fisik melawan pilek, infeksi sinus, dan arthritis dan untuk meringankan 

tekanan psikologis. 

Warga Amerika dalam Kemiskinan 

Bab ini telah berfokus pada bagaimana kultur, sebagaimana didefinisikan oleh warisan 

nasional, dapat mempengaruhi proses pengkajian pasien dan penyediaan asuhan kesehatan. 

Semua variasi-variasi kultural yang telah dijelaskan sejauh ini dapat dipandang sebagai rintangan 

yang dapat menghalangi atau membatasi kemampuan kita untuk menyediakan pelayanan 

kefarmasian yang memadai. Sebagai tambahan terhadap rintangan-rintangan bahasa, hubungan 

keluarga, dan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap kesehatan, penyakit, dan kesakitan 

yang telah didiskusikan sebelumnya, banyak bangsa Amerika juga menderita karena kultur 

kemiskinan. Kemiskinan atau rendahnya status sosioekonomi menghadirkan rintangan-rintangan 

yang signifikan terhadap asuhan kesehatan yang memadai, salah satunya adalah akses terhadap 

pelayanan. 

Status sosioekonomi 

Warga Amerika dalam kemiskinan memberikan prioritas yang tinggi untuk pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dasar hidup sehari-hari (misalnya: makanan, tempat berteduh) dibanding 

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Walaupun setiap individu dapat menderita 

kemiskinan, etnis minoritas cenderung lebih sering menjadi anggota kelompok kultural ini. 

Individu-individu dari status sosioekonomi yang rendah seringkali mencari pertolongan medis 

hanya setelah kondisi kesehatan mereka mengganggu kemampuan mereka bekerja. 

“Siklus kemiskinan” berkontribusi terhadap buruknya kesehatan yang terus menerus yang 

dialami oleh individu-individu yang kurang beruntung tersebut. Dalam siklus ini, individu 

tersebut tinggal pada lingkungan yang dapat menyebabkan buruknya perkembangan fisik dan 

intelektual, demikian juga buruknya produktivitas ekonomi, dan yang mengakibatkan, buruknya 

nutrisi. Hal ini mengarah pada peningkatan kesakitan dan penurunan lebih lanjut dalam 

produktivitas.  

Pada gilirannya, semua persoalan mengarah kepada tingkat morbiditas dan kecelakaan 

yang lebih tinggi, yang meningkatkan biaya asuhan kesehatan. Tingginya biaya asuhan 
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kesehatan ini mengakibatkan keengganan pasien yang miskin untuk mencari pertolongan medis, 

sehingga menyebabkan lebih banyak kesakitan dan penurunan produktivitas dan berlanjutnya 

siklus kemiskinan. 

Aksesibilitas 

Selain sumber-sumber finansial yang terbatas, beberapa faktor dapat menyebabkan 

kesulitan dalam mengakses asuhan kesehatan yang sesuai: (i) lokasi fasilitas medis, (ii) 

transportasi ke fasilitas-fasilitas tersebut, (iii) status imigrasi, dan (iv) tidak adanya asuransi. 

Banyak warga Amerika yang kekurangan harus bergantung pada keluarga atau teman untuk 

transportasi ke fasilitas asuhan kesehatan dan kefarmasian, baik oleh karena jarak geografis atau 

karena rintangan finansial dan bahasa yang dapat menghalangi individu-individu ini dalam 

menggunakan transportasi publik. (Dengan kata lain, mereka mungkin tidak dapat 

berkomunikasi dengan operator, membaca tanda dan arah, atau membayar ongkos). Sebagai 

tambahan, mereka yang menderita kemiskinan biasanya tidak memiliki asuransi dan oleh 

karenanya, tidak mampu membiayai asuhan kesehatan dan/atau pengobatan yang dibutuhkan. 

Program-program yang dirancang untuk membantu mereka yang asuransinya kurang memadai 

atau tidak memiliki asuransi mungkin tidak tersedia bagi individu-individu dengan status 

imigrasi yang dipertanyakan. Kesemua faktor ini dapat menyebabkan kaum minoritas kurang 

mendapat kesempatan asuhan kesehatan dan kefarmasian, yang mengakibatkan 

ketidakseimbangan asuhan medis diantara kelompok-kelompok etnis yang berbeda. 

Rekomendasi untuk Meningkatkan Sensitivitas Kultural 

Sejalan dengan pengobatan modern yang semakin menitikberatkan perawatan penyakit 

menggunakan teknologi dan obat-obatan yang terbaik, para praktisi – termasuk farmasis – 

cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan kultural diantara pasien mereka. Sehingga, 

farmasis sering melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan pasien mereka dan untuk 

mengerti keyakinan, perhatian, dan rasa takut pasien mereka. Farmasis yang benar-benar 

mempraktekan “asuhan berpusat pada pasien” akan mempelajari sebanyak mungkin yang mereka 

bisa mengenai pasien, termasuk keyakinan kultural, rasa takut, dan perhatian-perhatian mengenai 

kesehatan, penyakit, dan pelayanan asuhan kesehatan. Hal ini memungkinkan farmasis untuk 

menyesuaikan rekomendasi-rekomendasi mereka terhadap individu sebagaimana juga terhadap 



  2.Pertimbangan Budaya dalam Pengkajian Pasien 

49 
 

kondisi medis pasien. Rekomendasi-rekomendasi berikut merupakan cara untuk meningkatkan 

sensitivitas kultural anda ketika berinteraksi dengan pasien dari latar belakang yang beragam: 

• Lakukan pengkajian kultural mandiri dan pertahankan kewaspadaan terhadap pillihan dan 

nilai-nilai yang diperoleh secara kultural milik anda sendiri. 

• Kenali pasien dan anggota keluarga pasien. Hal ini akan meningkatkan tingkat 

kepercayaan antara anda, pasien, dan anggota keluarga. 

• Dengarkan secara aktif, dan amati isyarat-isyarat verbal dan nonverbal untuk membantu 

menempatkan perbedaan-perbedaan multikultural ke dalam konteks yang tepat untuk 

intervensi yang efektif. Ingatlah bahwa dalam situasi-situasi multikultural, anda 

kemungkinan besar akan menghadapi perangkat peraturan dan norma yang baru dan 

berbeda. 

• Kembangkan toleransi, penerimaan, dan penghargaan yang tulus untuk nilai-nilai kultural 

pasien. Dengan kata lain, jangan menanamkan atau memaksakan pandangan dan 

keyakinan personal dan profesional anda sendiri terhadap pasien. 

• Akui bahwa anda tidak mengetahui segalanya dan ajukan pertanyaan mengenai ciri-ciri 

yang berbeda dari kultur pasien. Ini adalah kunci yang membuka pintu komunikasi untuk 

memahami dunia pasien anda. 

• Jangan menandai budaya, norma, dan kebiasaan yang berbeda sebagai “baik” atau 

“buruk”. Pendekatan yang tidak menilai untuk melayani pasien anda akan 

memaksimalkan kualitas pelayanan berpusat pada pasien. 

• Kembangkan keberanian, kesabaran, dan toleransi terhadap ambiguitas yang terbentuk 

dengan melayani populasi multikultural.  

• Bersikaplah empati, dan bantu pasien untuk menghadapi atmosfer ketidakpastian 

kultural, kebingungan, dan ambiguitas. 

• Dekati setiap interaksi lintas kultural dengan keinginan untuk menjumpai pengalaman-

pengalaman baru, dan ingin untuk menelusuri dunia pasien anda. 

• Terima bahwa interaksi lintas kultural dengan pasien anda dapat, pada berbagai waktu, 

menggembirakan, menggugah kecemasan, dan membuat frustasi. Ketika anda mengenali 

bahwa hal-hal ini merupakan bagian normal dari pengalaman anda, anda akan dapat 

menanganinya dengan efektif. 
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• Temui dan kenali anggota-anggota dari kelompok kultural yang lain. Walaupun 

hubungan profesional anda secara individu akan berakhir, anda dapat mengenang 

hubungan personal tersebut selama hidup anda. 

Tema yang mendasari rekomendasi-rekomendasi ini adalah untuk mengenali setiap 

pasien dalam istilah-istilah mereka sendiri dan menghindari pembentukan opini atau penilaian 

berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya terhadap kultur pasien tersebut. 

Pengetahuan atau pengalaman sebelumnya harus digambarkan untuk membantu anda dalam 

menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih membangun – tidak untuk sampai pada 

kesimpulan otomatis mengenai pasien! Jika anda secara otomatis menganggap sifat-sifat tertentu 

atau membentuk kesimpulan mengenai seorang pasien hanya karena mereka berasal dari 

kelompok kultural tertentu, anda beresiko menstereotipekan pasien, yang harus selalu anda 

hindari. Pandangan anda mengenai pasien tertentu harus berkembang dari pengalaman-

pengalaman anda bersamanya dan dari informasi yang anda peroleh dari pasien tersebut. 

Anda juga harus menyadari bahwa anda perlu untuk memahami baik diri anda maupun 

latar belakang kultural anda sebelum anda dapat secara penuh menghargai perbedaan-perbedaan 

kultural yang lain. Jika anda tidak memahami apa yang anda bawa ke dalam interaksi hubungan 

dengan pasien (yaitu: keyakinan, nilai, dan tingkah laku anda sendiri), maka anda meningkatkan 

kemungkinan untuk menstereotipekan pasien. Untuk mempraktekan asuhan berpusat pada pasien 

yang berkualitas, anda harus menjadi “murid kultural” dari pasien anda dan menerima 

perbedaan-perbedaan mereka tanpa prasangkan atau penilaian. 

Pertanyaan-pertanyaan pengkajian mandiri 

1. Bandingkan dan bedakan kultur, ethnosentrisme, prasangka, dan stereotipe. 

2. Apa sajakah tiga variabel-variabel paling umum yang mempengaruhi pengkajian pasien? 

3. Apa sajakah cara yang terbaik untuk meningkatkan sensitivitas kultural ketika berinteraksi 

dengan pasien-pasien dari latar belakang yang berbeda? 

Pertanyaan pemikiran kritis 

1. JB adalah seorang dari etnis Asli Amerika yang berusia 58 tahun yang baru-baru ini 

didiagnosa dengan diabetes Tipe 2. Dia dirujuk kepada anda untuk mendapat konsultasi 

edukasi mengenai diabetes. Bagaimana anda menangani situasi ini sambil bersikap sensitif 

terhadap pertimbangan –pertimbangan kultural? 
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