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KATA PENGANTAR 

  Segala puji bagi Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan Buku Proses 

Keperawatan ini. Buku ini memuat tentang proses keperawatan 

yang merupakan metode ilmiah yang digunakan dalam memberikan 

asuhan keperawatan secara profesional dan sebagai salah satu 

upaya membantu teman sejawat dalam memahami dan 

mengaplikasikan asuhan keperawatan secara holistik sehingga 

pasien mampu mencapai derajat kesehatan secara optimal.  

  Proses keperawatan merupakan hal yang tidak dipisahkan 

dari perawat. Di mana saja perawat bertugas, tentunya ia akan 

menghadapi pasien dengan segala macam kasus dan melayani 

pasien pada semua tingkat usia dengan menggunakan proses 

keperawatan. Oleh karena itu, setiap perawat diharapkan mampu 

memahami proses keperawatan dengan baik.  

Proses penyusunan buku ini tentunya tidak luput dari 

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun 

dalam penyusunan buku ini. Akhirnya semoga buku ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. Amin.  

 

  Pinrang,     Januari 2019 

 

     

              Penulis  

 

  

 

 

 

 

 

 



v 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL      i 

KATA PENGANTAR      iv 

DAFTAR ISI       v 

BAB I PROSES KEPERAWATAN 

A. Sejarah Proses Keperawatan    1 

B. Pengertian Proses Keperawatan   2 

C. Tujuan Proses Keperawatan    2 

D. Fungsi Proses Keperawatan    3 

E. Manfaat Proses Keperawatan   4 

F. Sifat Proses Keperawatan    4 

G. Langkah-langkah Proses Keperawatan  5 

BAB II PENGKAJIAN  

A. Pengertian      7 

B. Kegiatan dalam Pengkajian    7 

C. Jenis-jenis Data     8 

D. Sumber Data     8 

E. Teknik Pengumpulan Data    9 

F. Hambatan dalam Pengumpulan Data   15 

BAB III DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

A. Pengertian Diagnosis Keperawatan   27 

B. Kriteria Diagnosis Keperawatan   27 

C. Tujuan Diagnosis Keperawatan   28 

D. Komponen Diagnosis Keperawatan   28 

E. Tipe Diagnosis Keperawatan    29 

F. Langkah-langkah Menentukan Diagnosis 

Keperawatan     30 

G. Kriteria Petunjuk Penulisan Diagnosis 

Keperawatan     32 

H. Perbedaan antara Diagnosis Keperawatan dan 

Diagnosis Medis     32 

BAB IV INTERVENSI  

A. Pengertian Intervensi Keperawatan   34 



vi 

 

B. Tujuan Intervensi Keperawatan   34 

C. Karakteristik Intervensi Keperawatan  36 

D. Komponen Intervensi Keperawatan   36 

E. Langkah-langkah Intervensi Keperawatan  37 

F. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia  43 

BAB V IMPLEMENTASI  

A. Pengertian Implementasi    47 

B. Tujuan Implementasi    48 

C. Jenis Implementasi     48 

D. Proses Implementasi    49 

E. Keterampilan dalam Implementasi   50 

F. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi  51 

G. Tahap – Tahap Implementasi   51 

H. Metode Implementasi    52 

I. Pendokumentasian Implementasi   53 

BAB VI EVALUASI  

A. Pengertian Evaluasi     56 

B. Tujuan Evaluasi     56 

C. Jenis-jenis Evaluasi     57 

D. Komponen Evaluasi     57 

E. Kerangka Waktu dalam Evaluasi   59 

F. Proses Evaluasi     59  

BAB VI APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH 

A. Pengkajian      71 

B. Diagnosis Keperawatan    89 

C. Intervensi      90 

D. Implementasi     96 

E. Evaluasi      101 

DAFTAR PUSTAKA      105 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

 

BAB I 

PROSES KEPERAWATAN 

A. Sejarah Proses Keperawatan 

Perkembangan dunia keperawatan saat ini mengalami 

perubahan yang begitu pesat, berbagai penemuan keperawatan 

khususnya dalam peningkatan kualitas layanan keperawatan. 

Salah satu yang dikembangkan untuk membantu perawat dalam 

memenuhi pemenuhan perawatan pasien adalah melalui proses 

keperawatan. 

Pada tahun 1955, seorang pakar dalam keperawatan 

bernama Hall memperkenalkan istilah proses keperawatan. 

Namun, hal ini masih sebatas istilah dan belum 

diimplementasikan. Tahun 1963, Wiedenbach memperkenalkan 

tiga langkah dalam proses keperawatan yaitu observasi, bantuan 

pertolongan, dan validasi (Deswani, 2011). 

Pada tahun 1967, Yura dan Walsh menjelaskan menjadi 

empat tahap proses yaitu pengkajian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahun yang sama edisi pertama 

proses keperawatan dipublikasikan. Selanjutnya, edisi kedua 

dipublikasikan pada tahun 1973 dan perkembangan proses 

keperawatan semakin meningkat (Nursalam, 2011). 

Pada tahun 1977, World Health Organization (WHO) 

menjabarkan proses keperawatan sebagai karakteristik 

intervensi keperawatan pada kesehatan individu, keluarga, dan 

komunitas. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan World 

Health Organization (WHO), sepanjang tahun 1980 para 

ilmuwan keperawatan di Inggris membahas tentang proses 

keperawatan yang meliputi empat tahap yaitu pengkajian, 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Basford, Lynn & 

Slevin, 2006). 

Pada tahun 1982, National Council of State Boards of 

Nursing menyempurnakan tahapan dari proses keperawatan 

menjadi lima tahap yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, 
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implementasi dan evaluasi. Lima tahapan inilah yang sampai 

saat ini digunakan sebagai langkah-langkah proses keperawatan 

(Deswani, 2011).   

B. Pengertian Proses Keperawatan  

Proses keperawatan adalah serangkaian tindakan 

sistematis, berkesinambungan, yang meliputi tindakan yang 

mengidentifikasi masalah kesehatan individu atau kelompok, 

baik yang aktual maupun yang potensial kemudian 

merencanakan tindakan untuk menyelesaikan, mengurangi, atau 

mencegah terjadinya masalah baru dan melaksanakan tindakan 

atau menugaskan orang lain untuk melaksanakan tindakan 

keperawatan serta mengevaluasi keberhasilan dari tindakan 

yang dikerjakan.  

Proses keperawatan adalah suatu pendekatan untuk 

memecahkan masalah yang memerlukan ilmu, tehnik, dan 

keterampilan interpersonal yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pasien, keluarga, dan masyarakat (Iyer et al, 1996).  

Proses keperawatan adalah suatu metode yang 

sistematis dan ilmiah yang digunakan perawat dalam memenuhi 

kebutuhan pasien untuk mencapai atau mempertahankan 

keadaan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang optimal 

(Suarli & Bahtiar, 2009). Menurut Setiadi (2012), pada dasarnya 

proses keperawatan adalah suatu metode ilmiah yang sistematis 

dan terorganisir untuk memberikan asuhan keperawatan kepada 

pasien.  

  Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa proses keperawatan adalah suatu metode 

yang digunakan secara sistematis dalam memberikan asuhan 

keperawatan kepada pasien baik individu, keluarga dan 

masyarakat yang berfokus pada respon biologis, psikologis, 

sosial, dan spiritual.  

C. Tujuan Proses Keperawatan 

Tujuan proses keperawatan secara umum adalah untuk 

menyusun kerangka konsep berdasarkan keadaan individu, 
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keluarga, dan masyarakat agar kebutuhan dasar mereka dapat 

terpenuhi. Penerapan proses keperawatan ini tidak hanya untuk 

kepentingan pasien akan tetapi juga untuk profesionalitas 

keperawatan itu sendiri.  

Tujuan penerapan proses keperawatan bagi pasien, antara lain:  

1. Mempertahankan kesehatan pasien  

2. Mencegah sakit yang lebih parah/penyebaran 

penyakit/komplikasi akibat penyakit  

3. Membantu pemulihan kondisi pasien setelah sakit 

4. Mengembalikan fungsi maksimal tubuh  

5. Membantu pasien terminal meninggal dengan tenang  

Tujuan penerapan proses keperawatan bagi profesionalitas 

keperawatan, antara lain:  

1. Mempraktikkan metode pemecahan masalah dalam praktik 

keperawatan 

2. Menggunakan standar praktik keperawatan 

3. Memperoleh metode yang baku, rasional, dan sistematis 

4. Memperoleh hasil asuhan keperawatan dengan efektifitas 

yang tinggi  

5. Meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas dalam praktik 

keperawatan 

D. Fungsi Proses Keperawatan 

Proses keperawatan merupakan metode yang digunakan 

dalam pemberian asuhan keperawatan sebagai kerangka berpikir 

ilmiah untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab 

keperawatan secara mandiri. Selain sebagai kerangka berpikir 

ilmiah, proses keperawatan juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengenal masalah pasien, merencanakan asuhan keperawatan 

secara sistematis, melaksanakan rencana keperawatan, dan 

menilai hasil tindakan.  

Dengan demikian, proses keperawatan merupakan alat 

untuk menjamin terlaksananya praktik keperawatan yang 

sistematis dan ilmiah dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien 

untuk mencapai dan mempertahankan derajat kesehatan bio-
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psiko-sosio-spiritual yang optimal melalui tahapan yang ada 

(Risnah, 2011). 

E. Manfaat Proses Keperawatan  

Ada beberapa manfaat proses keperawatan menurut Ali 

(2009), proses keperawatan bermanfaat bagi pasien, perawat, 

institusi pelayanan, dan masyarakat. 

1. Manfaat bagi pasien  

Pasien mendapatkan pelayanan keperawatan yang 

berkualitas, efektif, dan efisien. Asuhan keperawatan yang 

diberikan telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan pasien 

melalui penelusuran data, rumusan masalah yang matang, 

diagnosis keperawatan yang tepat, rencana yang terarah, 

tindakan yang sesuai dengan rencana, dan penilaian yang 

terus menerus. 

2. Manfaat bagi Tenaga Keperawatan 

Proses keperawatan akan meningkatkan kemandirian tenaga 

keperawatan dan pelaksanaan asuhan keperawatan dan 

tidak bergantung pada profesi lain. Proses ini juga memberi 

kepuasan yang optimal bagi tenaga keperawatan yang 

berhasil dalam pelaksanaan asuhan keperawatannya. 

3. Manfaat bagi Institusi   

Institusi pelayanan akan merasakan manfaat, antara lain 

pasien merasa puas, cepat sembuh, pelayanan yang 

bermutu sekaligus merupakan promosi institusi tersebut. 

Dengan demikian, minat kunjungan ke rumah sakit akan 

meningkat, keuntungan akan meningkat, dan citra institusi 

bertambah baik di mata masyarakat.  

F. Sifat Proses Keperawatan 

Ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh proses 

keperawatan yang merupakan ciri khas dan menjadi pembeda 

dengan metode yang lain, antara lain:  

1. Dinamis 

Setiap langkah dalam proses keperawatan dapat kita 

perbaharui jika situasi yang dihadapi juga berubah. Hal 
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tersebut disebabkan oleh proses keperawatan ditetapkan 

dengan memperhatikan kebutuhan pasien karena tidak 

semua pasien mengalami perkembangan yang sama. 

2. Siklus  

Proses keperawatan berjalan sesuai siklus yang berurutan 

dimulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, 

dan evaluasi. Siklus ini akan berlangsung terus menerus 

hingga masalah pasien teratasi atau pasien meninggal dunia. 

3. Interdependen  

Tahap-tahap proses keperawatan merupakan tahapan yang 

saling bergantungan. Diagnosis keperawatan yang 

dirumuskan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari 

hasil pengkajian. Rencana tindakan/intervensi juga disusun 

setelah perumusan diagnosa keperawatan. Selanjutnya, 

implementasi keperawatan juga mengacu kepada 

perumusan intervensi yang sudah ditetapkan. Jika 

pengumpulan data pada proses pengkajian tidak lengkap, 

maka proses analisa data dan penetapan diagnosis 

keperawatan akan terhambat dan tentunya akan 

berpengaruh pada proses intervensi dan implementasi.  

4. Fleksibel  

Urutan pelaksanaan proses keperawatan dapat berubah 

sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. 

Sifat fleksibel proses keperawatan ini dapat digunakan dalam 

segala situasi dan kondisi serta di semua tempat layanan 

kesehatan. 

G. Langkah-Langkah Proses Keperawatan  

1. Pengkajian  

Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara 

lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga 

masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien 

baik fisik, psiko, sosial, dan spiritual dapat ditentukan. Tahap 

ini mencakup tiga kegiatan yaitu pengumpulan data, analisa 

data, dan penentuan masalah keperawatan.  
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2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang 

menjelaskan respon manusia dari individu atau kelompok 

dimana perawat dapat mengidentifikasi dan memberikan 

intervensi secara jelas untuk meningkatkan status 

kesehatan.  

3. Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan pedoman tertulis untuk 

memberikan perawatan kepada pasien. Intervensi yang 

terorganisasi dengan baik dapat mmemudahkan perawat 

mengidentifikasi tindakan keperawatan secara jelas. Sebagai 

hasil, semua perawat mempunyai kesempatan untuk 

memberikan asuhan yang berkualitas tinggi dan konsisten.  

4. Implementasi Keperawatan  

Merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai 

tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah 

rencana tindakan disusun dan ditujukan untuk membantu 

pasien mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, 

tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan 

pasien. 

5. Evaluasi  

Perencanaan evaluasi memuat kriteria keberhasilan proses 

dan keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses 

dapat dilihat dengan cara membandingkan antara proses 

dengan pedoman atau rencana proses tersebut. Sedangkan 

keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan membandingkan 

antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-

hari dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan 

yang telah dirumuskan sebelumnya.  
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BAB II 

PENGKAJIAN  

A. Pengertian Pengkajian 

 Pengkajian adalah tahap awal pada proses keperawatan 

yang dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan data 

tentang individu, keluarga, dan kelompok. Pengkajian harus 

dilakukan secara komprehensif yang meliputi aspek biologis, 

psikologis, sosial dan spiritual.  

 Kemampuan mengidentifikasi masalah keperawatan 

yang dilakukan pada tahap ini akan menentukan desain 

perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, tindakan 

keperawatan dan evaluasi mengikuti perencanaan yang dibuat. 

Oleh karena itu, pengkajian harus dilakukan dengan teliti dan 

cermat sehingga seluruh kebutuhan perawatan pasien dapat 

diidentifikasi (Rohmah & walid, 2012). 

B. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang 

dilakukan perawat dengan mengumpulkan informasi tentang 

pasien yang dilakukan secara sistematis. Pengumpulan data ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan data yang 

penting dan akurat tentang pasien. Dari data yang terkumpul, 

selanjutnya perawat dapat menentukan masalah dan kebutuhan 

pasien, menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan 

asuhan keperawatan, serta tindakan keperawatan untuk 

mengatasi masalah-masalah pasien.  

Pengumpulan data dimulai sejak pasien masuk ke 

rumah sakit atau datang ke pelayanan kesehatan (initial 

assessment), selama pasien dirawat (ongoing assessment), serta 

pengkajian ulang untuk menambah atau melengkapi data (re-

assessment). Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus 

selama proses keperawatan berlangsung.  

Tujuan pengumpulan data adalah:  

1. Memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan pasien 
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2. Untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan 

pasien 

3. Untuk menilai keadaan kesehatan pasien 

4. Untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan 

langkah-langkah berikutnya  

C. Jenis-Jenis Data 

Secara garis besar data dibedakan atas dua jenis, yaitu 

data subjektif dan data objektif.  

1. Data Subjektif 

Data subjektif adalah data yang didapatkan dari 

pasien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan 

kejadian. Informasi tersebut tidak bisa ditentukan oleh 

perawat tetapi harus diperoleh melalui interaksi dan 

komunikasi. Hal ini mencakup persepsi, perasaan, ide pasien 

mengenai status kesehatannya. Contohnya nyeri yang 

dirasakan, ketakutan, kecemasan, depresi, perasaan lemah, 

dan lain-lain. 

Data yang diperoleh dari keluarga, konsultan, dan 

profesi kesehatan lainnya juga dapat dikategorikan sebagai 

data subjektif jika didasarkan pada pendapat dan keadaan 

pasien (Iyer et al, 1996).  

2. Data Objektif  

Data objektif adalah data yang diobservasi dan diukur 

oleh perawat, dapat diperoleh menggunakan panca indera 

(inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi) selama proses 

pemeriksaan fisik. Misalnya frekuensi nadi, frekuensi napas, 

suhu tubuh, tekanan darah, berat badan, tingkat kesadaran, 

dan lain-lain.  

D. Sumber Data  

Ada dua jenis sumber data, yaitu : 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah pasien. Namun jika pasien dalam 

keadaan tidak sadar, mengalami gangguan bicara, gangguan 

pendengaran, bayi, atau beberapa sebab yang 
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menyebabkan pasien tidak bisa memberikan data subjektif 

secara langsung, maka sumber data primer adalah keluarga, 

jika hal ini dibutuhkan untuk klarifikasi data subjektif.  

2. Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh selain 

dari pasien. Data ini dapat diperoleh dari keluarga, orang 

terdekat, teman, orang lain yang mengetahui tentang 

keadaan pasien. Selain itu, data dari tenaga kesehatan yang 

lain seperti dokter, ahli fisioterapi, data laboratorium, hasil 

radiologi juga termasuk sumber data sekunder.  

E. Tehnik Pengumpulan Data  

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

mengumpulkan data pasien. Antara lain: 

1. Anamnesis/Wawancara 

Anamnesis adalah proses tanya jawab tentang hal yang 

berhubungan dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh 

pasien yang dapat dilakukan secara langsung dengan pasien 

yang dikenal dengan istilah autoanamnesis atau yang 

dilakukan secara tidak langsung yaitu wawancara dengan 

keluarga pasien yang dikenal dengan istilah alloanamnesis.  

Komunikasi yang digunakan pada tahap ini adalah 

komunikasi terapeutik, yaitu suatu pola hubungan 

interpersonal antara pasien dan perawat yang bertujuan 

untuk menggali informasi mengenai status kesehatan pasien 

dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi.  

Dalam melakukan anamnesis dan komunikasi terapeutik, 

perawat harus memiliki kemampuan yang baik karena dalam 

berinteraksi dengan pasien, perawat harus memperhatikan 

aspek verbal dan perilaku nonverbal. Perawat yang terlatih 

akan dapat melakukan komunikasi yang menyenangkan 

untuk membangun kepercayaan diri pasien sehingga pasien 

akan merasa nyaman dalam kondisi apapun. Dengan 

demikian, perawat diharapkan mampu menggali data dan 

informasi secara komprehensif.  
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Untuk melakukan anamnesis atau komunikasi yang baik 

dengan pasien diperlukan pengetahuan yang memadai 

mengenai tehnik anamnesis, penyakit yang diderita oleh 

pasien, kebutuhan bio-psiko-sosio-spiritual pasien. Selain itu, 

dibutuhkan pula kemampuan berkomunikasi dan berbahasa 

yang tepat dan sesuai agar mudah dipahami oleh pasien, 

mempersepsikan bahasa verbal dan nonverbal dengan baik, 

dan keterampilan membangun hubungan saling percaya 

untuk memudahkan perawat memperoleh informasi secara 

akurat.   

Tehnik yang digunakan untuk menggali informasi secara 

verbal adalah memberikan pertanyaan terbuka dan tertutup, 

menggali jawaban dan memvalidasi respon pasien. 

Sedangkan tehnik nonverbal adalah mendengarkan secara 

aktif, diam, sentuhan, dan kontak mata. Mendengarkan 

secara aktif adalah suatu hal yang perlu dilatih.  

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam 

mendengarkan secara aktif adalah:  

a. Memperhatikan pesan yang disampaikan 

b. Mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi  

c. Suara yang gaduh 

d. Kurangnya privasi  

e. Adanya interupsi pembicaraan  

f. Perasaan terburu-buru 

g. Pasien cemas, nyeri, mengantuk 

h. Perawat memikirkan hal lain 

i. Pasien tidak senang kepada perawat atau sebaliknya  

j. Posisi duduk  

k. Mendengarkan penuh dengan perasaan terhadap setiap 

yang dikatakan pasien 

l. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk 

beristirahat  

Tujuan wawancara adalah:  
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a. Untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan 

masalah keperawatan pasien 

b. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam 

mengidentifikasi dan merencanakan tindakan 

keperawatan 

c. Membantu pasien memperoleh informasi dan 

berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan tujuan 

perawatan 

d. Membantu perawat untuk menentukan investigasi lebih 

lanjut selama tahap pengkajian 

e. Meningkatkan hubungan antara perawat dengan pasien 

dalam berkomunikasi  

Komunikasi dalam keperawatan yang dilakukan dengan 

wawancara untuk memperoleh data harus terdiri dari empat 

tahapan, yaitu tahap tahap persiapan, tahap perkenalan, 

tahap kerja, dan tahap terminasi.   

a. Tahap Persiapan  

Sebelum melakukan komunikasi dengan pasien, perawat 

perlu membaca status (rekam medis) pasien. Dalam 

berkomunikasi, perawat diharapkan tidak mempunyai 

prasangka buruk terhadap pasien karena akan 

mengganggu hubungan saling percaya antara perawat 

dan pasien. Seorang perawat profesional diharapkan 

mampu peka terhadap kebutuhan pasien dan mampu 

menciptakan lingkungan yang terapeutik. Apabila pasien 

belum bersedia untuk berkomunikasi, perawat tidak 

boleh memaksa dan harus menunggu sampai pasien 

bersedia untuk  berkomunikasi. Pengaturan posisi duduk 

dan teknik yang akan digunakan dalam wawancara 

harus disusun sedemikian rupa guna memperlancar 

wawancara.  

b. Tahap Perkenalan 

Pada tahap ini, telah terjalin hubungan terapeutik antara 

perawat dan pasien. Hal yang perlu diperhatikan pada 
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tahap ini adalah pendekatan perawat dengan 

memberikan penghargaan positif pada pasien. Pertama-

tama, perawat harus memperkenalkan diri, memberitahu 

tujuan wawancara dan faktor-faktor yang menjadi pokok 

pembicaraan serta waktu yang diperlukan. 

c. Tahap Kerja (isi) 

Pada tahap ini, perawat melakukan wawancara dengan 

fokus pada masalah kesehatan pasien dengan penuh 

perhatian yang dapat dilakukan di rumah sakit, klinik 

atau rumah pasien. Data berasal dari keluhan-keluhan 

pasien, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluarga, 

agama dan budaya. Dalam wawancara, perawat 

menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh pasien 

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami 

dan pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan 

terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Dalam 

proses wawancara, jika perlu diam untuk memberikan 

kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan 

perasaanya. Apabila situasi memungkinkan, perawat 

dapat memberikan sentuhan terapeutik untuk 

memberikan dorongan spiritual. 

d. Tahap Terminasi 

Merupakan tahap terakhir wawancara. Oleh karena itu, 

pasien harus mengetahui bahwa wawancara akan 

berakhir dan tujuan dari wawancara pada awal 

perkenalan sehingga ketika wawacara berakhir, perawat 

dan pasien mampu menilai keberhasilan dan 

menentukan kesimpulan bersama. Jika diperlukan, 

perawat perlu membuat kontrak selanjutnya.   

2. Observasi  

Observasi merupakan tindakan mengamati keadaan dan 

perilaku pasien yang memerlukan keterampilan, disiplin dan 

praktek klinik. Observasi meliputi 2SHFT (sight, smell, hearing, 

feeling, taste). Sight digunakan dalam menilai hal yang dapat 
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dilihat secara langsung, misalnya kelainan fisik, perdarahan, luka 

bakar, menangis, dan lain-lain. Smell digunakan untuk menilai 

bau, misalnya alkohol, feses, urine, dan lain-lain. Hearing 

digunakan untuk menilai suara atau bunyi, misalnya tekanan 

darah, batuk, bunyi napas, dan lain-lain. Feeling digunakan 

untuk menilai perasaan yang dirasakan pasien. Taste digunakan 

untuk menilai hal yang dirasakan indera pengecapan. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi :  

a. Tidak semua pemeriksaan yang akan kita lakukan harus 

dijelaskan secara rinci kepada pasien meskipun komunikasi 

terapeutik tetap harus dilakukan, karena terkadang hal ini 

dapat meningkatkan kecemasan pasien atau data yang 

diperoleh menjadi tidak murni. Misalnya: “pak, saya akan 

menghitung napas bapak dalam satu menit”. Kemungkinan 

besar data yang diperoleh menjadi tidak valid karena pasien 

akan berusaha mengatur napasnya.  

b. Aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual 

c. Hasil observasi dicatat dalam catatan keperawatan, sehingga 

mudah dimengerti oleh perawat lainnya.  

3. Pemeriksaan Fisik  

Tahap ketiga dalam pengumpulan data adalah pemeriksaan 

fisik. Pemeriksaan fisik adalah proses inspeksi, palpasi, perkusi, 

dan auskultasi tubuh dan sistem tubuh guna menentukan ada 

atau tidaknya penyakit yang didasarkan pada hasil pemeriksaan 

fisik dan penunjang lainnya. 

Pemeriksaan fisik digunakan untuk mendapatkan data 

objektif dari riwayat keperawatan pasien. Pemeriksaan fisik 

dilakukan bersamaan dengan wawancara. Pemeriksaan fisik ini 

berfokus pada respon pasien terhadap masalah kesehatan yang 

dialaminya. Ada beberapa cara pendekatan sistematis yang 

dapat digunakan dalam pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan 

dari ujung rambut sampai ujung kaki (head to toe), pendekatan 

berdasarkan sistem tubuh (review of system), pola fungsi 

kesehatan Gordon dan Doengoes.  
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Tujuan pengkajian fisik dalam keperawatan adalah untuk 

menentukan status kesehatan pasien, mengidentifikasi masalah 

kesehatan dan mengambil data dasar untuk menentukan 

rencana tindakan keperawatan. Ada empat tehnik dalam 

pemeriksaan fisik, yaitu:  

a. Inspeksi  

Inspeksi adalah suatu proses observasi yang dilaksanakan 

secara sistematis. Inspeksi dilakukan dengan cara melihat 

bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Cahaya 

yang adekuat dibutuhkan agar perawat dapat membedakan 

warna, bentuk, ukuran tubuh, posisi, dan kesimetrisan. Hasil 

pengkajian secara inspeksi perlu dibandingkan dengan hasil 

yang normal.  

b. Palpasi 

Palpasi adalah teknik pemeriksaan fisik yang dilakukan 

dengan menggunakan indera peraba. Pada prosesnya, 

pasien diperiksa dengan menggunakan tangan atau jari 

tangan pada permukaan eksternal tubuh untuk mendeteksi 

adanya bukti abnormalitas pada bagian organ tubuh. Tangan 

dan jari-jari adalah suatu instrumen yang sensitif dan 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

temperatur/suhu, turgor kulit, bentuk, kelembaban, fibrasi, 

dan ukuran. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika 

melakukan palpasi, antara lain:  

1) Lingkungan yang kondusif, nyaman, dan santai 

2) Tangan perawat harus dalam keadaan kering, hangat, 

dan kuku dipotong pendek 

3) Semua bagian yang nyeri dilakukan palpasi paling akhir 

c. Perkusi  

Perkusi adalah tehnik pengkajian fisik dengan cara 

mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk 

membandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Perkusi 

bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk, dan 

konsistensi jaringan. Perawat menggunakan kedua 
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tangannya sebagai alat untuk menghasilkan suara. Untuk 

memperoleh hasil perkusi yang akurat, diperlukan 

keterampilan teknis dan interpretasi bunyi yang timbul. 

Suara-suara yang dijumpai pada perkusi adalah: 

1) Sonor : suara perkusi jaringan normal 

2) Redup : suara perkusi jaringan yang lebih padat atau 

konsolidasi paru-paru, seperti pneumonia   

3) Pekak : suara perkusi jaringan yang padat seperti pada 

adanya cairan di rongga pleura, perkusi daerah jantung, 

dan perkusi daerah hepar 

4) Hipersonor atau timpani : suara perkusi pada daerah 

yang lebih berongga kosong seperti daerah caverna-

caverna paru, pasien asma kronik terutama bentuk dada 

barel chest akan terdengar seperti ketukan benda-benda 

kosong, bergema.  

d. Auskultasi    

Auskultasi adalah langkah pemeriksaan fisik yang dilakukan 

dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan dari 

rongga tubuh pasien dengan menggunakan alat yang 

disebut stetoskop. Auskultasi dilakukan untuk mendapatkan 

data tentang kondisi jantung, paru, dan saluran pencernaan, 

misalnya bising usus, suara napas, dan bunyi jantung. Ada 

empat ciri-ciri suara yang perlu dikaji dengan auskultasi, 

yaitu: pitch (dari suara tinggi ke rendah), keras (dari suara 

halus ke keras), kualitas (meningkat sampai melemah), lama 

(pendek-menengah-panjang).  

F. Hambatan dalam Pengumpulan data  

Beberapa hambatan yang mungkin terjadi selama proses 

pengumpulan data adalah ketidakmampuan perawat dalam 

mengorganisasi data dasar, kehilangan data yang telah 

diperoleh, data yang diperoleh tidak relevan, adanya duplikasi 

data salah mempersepsikan data, data yang tidak lengkap, 

adanya interpretasi data dalam mengobservasi perilaku, dan 

kegagalan dalam mengambil data dasar terbaru (Risnah, 2011).
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CONTOH FORMAT PENGKAJIAN 

REKAMAN ASUHAN 

KEPERAWATAN 

PENGKAJIAN AWAL 

KEPERAWATAN UMUM 

DIRUANG RAWAT INAP 

MEDIKAL BEDAH 

A. IDENTITAS 

Nama             

:……………………………………… 

Umur            

:……………………………………… 

Pendidikan   

:……………………………………… 

Pekerjaan      

:……………………………………… 

Suku              

:……………………………………... 

Agama           

:..........................................

................. 

Status perkawinan 

:……………………………….. 

Alamat          

:……………………………………… 

Sumber Informasi 

:……………………………….. 

 

Ruang Rawat          

………………………………………………. 

No. Rekam Medik  

:……………………………………………… 

Tgl/Jam Masuk      

:……………………………………………... 

Tgl/Jam Pengambilan Data 

:………………………….................. 

Diagnosa 

Masuk……………………………………......

................ 

Cara masuk : ( )Berjalan  ( ) Kursi 

Roda  ( ) Brankar 

Kiriman dari Poliklinik 

:………………………………………… 

Pindahan Dari 

:…………………………………………………

.. 

Perawat/Tim Yang Bertanggung 

Jawab :…………….................. 

B. RIWAYAT KESEHATAN 

Keluahan 

Utama 

 

Keluhan 

saat ini 

:………………………………………………………………………………… 

.……………………………………..…….……………………………………

……….…………………………………………….………………………….. 

:………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………

………..…..…………...………………………………………………………
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………………………………………………………………………………….  

( ) Tidak pernah opname    ( ) Pernah Opname dengan sakit : 

……………………… Di RS :…………………………………… 

Pernah Mendapat Pengobatan :  ( ) Tidak          (  ) Ya : Yaitu : 

………………………………………………………………….. 

BB Sebelum Sakit : …………… Kg        Pernah Operasi  : (  ) Tidak      

(  ) Pasca Operasi Hari Ke : ……................................... 

C. KEADAAN UMUM 

Kesadaran :   (  ) CM       (  ) Somnolen       ( )  Apatis      (  ) 

Soporos Koma        (  ) Koma 

Pasien Mengerti Tentang Penyakitnya :    (  ) Tidak       (   ) Ya        

Pasca Operasi  : ………………………………………….. 

D. KEBUTUHAN DASAR 

RASA NYAMAN NYERI 

- Suhu  :  ………0 C    (  ) Gelisah    (  ) Nyeri     (   ) Skala Nyari  : 

…………………………………………................................... 

- Gambaran neyri 

:……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

- Lokasi Nyeri :…………………………… Frekuensi  :………….  Durasi  : 

…………………………… 

- Respon Emosional : ……………………………………………         

Penyempitan  Fokus : ………………………………….. 

- Cara Mengatasi Nyeri : 

……………………………………………………………………………………………… 

- Lain-lain : 

Masalah keperawatan : 

•      

•  

   

NUTRISI KEBERSIHAN PERORANGAN 

- TB  : ………. …Cm                 

BB  :…………………………. 

- Kebiasaan makan :…..X/hari 

- Kebiasaan mandi : ………..X/hari 

- Cuci rambut : ……….X/hari 

- Kebiasaan gosok gigi : 
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(Teratur/tidak teratur 

- Keluhan saat ini  

:………………………………………… 

( ) Tidak Nafsu makan     (  ) 

Mual        ( ) Muntah 

( )  Sukar/Sakit Menelan  ( ) 

Sakit gigi ( ) Stomatitis 

( ) Nyeri ulu hati/salah cerna, 

yang berhubungan dengan 

……………………………………… 

- Disembuhkan dengan 

:…………………………………….. 

- Pembesaran tiroid : ………….. 

……………………………. 

- Hernia/Massa : ……………….. 

………………… ……….. 

- Halitosis :…………….  Kondisi 

gigi/gusi :………………. 

- Penampilan lidah : …….. 

Bising Usus … ..X/menit 

( ) Makan per 

NGT/parenteral/Infus 

(dimulai tgl :……………..Jenis 

cairan ……………………... 

Dipasang di :………………. 

- Porsi makan yang dihabiskan 

:…………………………….. 

- Makanan yang 

disukai……………………………… 

- Diet   : 

………………………………………… 

- Lain-lain………………………  

………X/hari 

- Kebersihan badan  :   (  ) Bersih   

(  ) Kotor 

- Keadaan rambut     :  (  ) Bersih   

(  ) Kotor 

- Keadaan kulit kepala : (  ) Bersih   

(  ) Kotor 

- Keadaan kuku : (  ) Pendek   (  )  

Panjang (  )Bersih (  )Kotor 

- Keadaan vulva/perineal : (  ) 

Bersih   (  ) Kotor 

- Keluhan saat ini:  (  ) eritema    

(  ) gatal-gatal  (  ) luka 

- Integritas kulit  : (  ) Jaringan 

parut  (  ) Kemerahan (  ) 

Laserasi  (  ) userasi   (  ) 

Ekimosis   (  ) lepuh  (  )  

Drainase 

- Luka Bakar  : 

(Derajat/Persen)………………………

…………. 

- Tandai lokasi dengan 

menggambar bentuk depan dan 

belakan tubuh 

- Keadaan luka :  (  ) Bersih   (  ) 

Kotor 

- Lain-lain  

:…………………………………………. 

………… 

Masalah keperawatan : 

•    

Masalah Keperawatan 

•    
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•    •    

CAIRAN AKTIVITAS & LATIHAN 

- Kebisaan minum : ……..CC/hari 

.  

Jenis : 

…………………………………………… 

- Turgor kulit :  (  ) Kering          

(  ) Tidak elastic 

- Punggung kuku : …………  

Warna………………………. 

Pengisian kapiler : 

……………………………………………. 

- Mata cekung  :  (  )  Tidak        

(  ) Ya : Ka/Ki 

- Konjungtiva : ………….. Sklera  : 

…………………………… 

- Edema : (  )  Tidak    (  ) Ya : 

Ka/Ki 

- Distensi vena jugularis : 

………………………………………. 

- Asites  : (  )  Tidak        (  ) Ya 

Spider Neavi : (  )  Tidak (  ) Ya  

Minum per NGT :  (  )  Tidak    

(  ) Ya :…….CC/hari.  

 Terpasang dekopresi (NGT): 

(  ) Tidak  (  ) Ya : ……CC/hari 

Dimulai tgl : ………Jenis 

Cairan………Dipasang di :……… 

- Terpasang infuse : (  )  Tidak    

(  ) Ya ……tts/menit 

- Lain-lain : 

……………………………………………

………………………………………….. 

- Aktivitas waktu luang : 

…………………………….................. 

Aktivitas/Hoby : 

……………………………………………… 

- Kesulitan bergerak : (  )  Tidak     

(  ) Ya  

- Kekuatan otot : …………. Tonus 

otot : ……………………… 

- Postur : ………………….Tremor 

……………………………    

Rentang gerak : 

………………………………………………. 

- Keluahan saat ini : gerakan 

terbatas : ( ) Tidak   ()Ya  

(  )Nyeri Otot    (  ) Kaku otot   

(  ) Lemah Otot 

(  ) Nyeri sendi   (  ) bengkak 

sendi  (  )Inkooardinasi 

(  ) Parise/paralise : dibagian : 

………………………………... 

(   ) Kelelahan     (  ) Amputasi     

(  ) Deformitas 

Kelainan bentuk ekstremitas 

…………………………………. 

- Penggunaan alat bantu : gips / 

Traksi / Kruk (tongkat) 

(tanggal  : ………………  

Di : ………………………………….. 

- Pelaksanaan aktivitas  :   (  ) 

Mandiri   ( ) Parsial (  ) Total 

-  Jenis aktifitas  yang perlu 

dibantu…………………………….. 
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- Lain-lain :…………………………. 

Masalah keperawatan : 

•    

•    

Masalah Keperawatan 

•    

•    

ELIMINASI OKSIGENIASI 

 

- Kebisaan BAB : ……X/hari   BAK 

: ……..X/hari 

- Menggunakan laxsan : (  ) 

tidak  (  ) ya.  

Jenis 

…………………………………………… 

- Menggunakan diuretic : (  ) 

tidak  (  ) ya. 

Jenis : 

…………………………………………… 

- Keluahan BAK Saai ini : 

(  ) Retensi urin    (  ) 

Inkontinensia   urin   (  ) Disuria 

(  ) Keseringan      (  ) Urgensi          

(   ) Nocturia  

- Peristaltik  usus : (  ) Kembung        

(  ) Ttidak ada peristaltik   

(  ) Hiperperistaltik 

- Abdomen : Nyri Tekan : 

………………………….  

Lunak/keras 

……………………………………… 

Massa :…… Ukuran/lingkar 

Abdomen :…………. 

- Terpasang kateter urine : ( ) 

Tidak    (  ) ya 

(dimuai tgl  :………..     di 

……………………………………………

 

- Nadi  : ……..X/menit Pernafasan : 

……..X/menit 

- TD : ……….HmHg     Bunyi Nafas : 

………………………… 

- Respirasi : (   )TAK (  )Dispnea   

(  )Ronchi  (  )stridor  

(  )Wheezing  (  ) Batuk (  

)hemoptisis (  )Sputum  

(  ) Pernafasan Cuping hidung (  ) 

Penggunaan otot-otor sensoris 

…………… 

- Kedalaman : ………………  Fremitus 

: ………………….. 

- Sputum : (  )kental (  )encer(  

)merah        (  )putih (  ) hijau  

(  )kuning 

- Sirkulasi  oksigenasi : (  )TAK 

(  )Pusing     (  )Sianosis 

 (  ) akral dinggin  ( ) clubbing 

finger 

- Dada : (  ) TAK  (  ) retraksi dada  

(  ) nyari dada 

(  ) berdebar-debar (  ) 

defisiensi trackhea     (  ) bunyi 

jantung Normal  

(frekwensi :…… ) (  ) Mur-mur 

(  ) gallop  

- Oksegien  ( Tanggal : …… .di 
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………………………………………….. 

-  Pengguna alkohol : 

………Jumlah/frekuensi :……. 

- Lain-lain 

:…………………………………………

… 

………Keadaan :…………….) 

- WSD (tanggal 

:……………..Canula/Sungkup 

:…………Ltr/m 

- Riwayat penyakit :  (  )bronchitis (  

)Asma   

(  )Tuberkulosis (  )Empisema  (  

)pneumonia kambuhan: …… 

(  ) pemanjanan terhadap udara 

berbahaya :………………… 

(  ) Perokok    Pak/hari : ……… 

Lamanya : ………………… 

(  ) hipertensi (  ) demam rematik (  

) flebitis (  )kesemutan  

(  ) kebas  

-  Lain-lain……………………… 

 

Masalah keperawatan : 

•    

•    

Masalah Keperawatan 

•    

•    

TIDUR DAN ISTIRAHAT PENCEGAHAN TERHADAP 

BAHAYA 

- Kebiasaan tidur :  (  ) Malam        

(  ) Siang 

- Lama Tidur :  Malam:……. Jam  

Siang :…… jam 

- Kebiasaan tidur 

:…………………………………………

…… 

- Kebiasaan tidur  : (  ) tidak   (  

) Ya, dipengaruhi oleh faktor : 

……………..Cara mengatasi 

:………………………………. 

- Lain-

- Refleksi :  (  ) tidak    ( ) 

kelumpuhan 

- Penglihatan  :   (  ) tidak   (  ) 

masalah ……………………..... 

- Pendengaran: (  ) tidak   (  ) 

masalah ………………………... 

- Penciuman : (  ) tidak   (  ) 

masalah ………………………...... 

- Perabaan  : (  ) tidak   (  ) 

masalah ………………………....... 

- Lain-lain 

…………………………………………… 



22 

 

lain…………………………………… 

Masalah keperawatan : 

•    

•    

Masalah Keperawatan 

•    

•    

NEOROSENSORIS KEAMANAN 

- Rasa Ingin Pingsan/Pusing :   

(  ) Tidak      (  ) Ya 

- Stroke (gejala sisa) : 

………………………………………….. 

- Kejang :  (  ) Tidak    (  ) Ya  

Tipe : ………………………….. 

Aura : ……………….. Frekuensi : 

…………………………. 

Status postika : ………Cara 

Mengontrol :………………… 

Status Mental : 

terorientasi/Disorientasi :    

waktu………… 

Tempat : ……………………. 

Orang :……………………… 

Kesadaran : (  ) mengantuk  

(  ) letargi  (  ) stupor 

(   ) koma  (  ) kooperatif   (  ) 

menyerang  (  ) delusi  

(   ) halusinasi   afek 

(gambarkan) : 

………………………… 

- Memori : saat ini ………….. yang 

lalu : ……………………. 

- Kaca mata: ……………….. kontak 

lensa : …………………. 

- Alat bantu dengar : (  ) tidak   

(  ) ya di………………………. 

- Ukuran/reaksi pupil  : ka/ki 

Alergi/sensitivitas : 

Perubahan system imun 

sebelumnya: ……...penyebab:……… 

Riwayat penyakit hubungan seksual 

(tanggal/tipe) :…………… 

Perilaku resiko tinggi : 

………………periksa :………………… 

Transfusi darah/jumlah : 

……………..kapan:…………………. 

Gambaran reaksi 

:……………………………………………….. 

Riwayat cidera kecelakaan 

:…………………………………….. 

Fraktur/dislokasi : 

……………………………………………….. 

Arthritis/sendi tak stabil : 

………………………………………. 

Masalah punggung : 

…………………………………………….. 

Perubahan pada tahi lalat : 

……………………………………… 

Pembesaran nodus : 

…………………………………………….. 

Kekuatan umum 

:……………………………………………….. 

Cara berjalan : 

…………………………………………………

… 

ROM : 
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:……………………….............. 

- Facial drop : ( ) tidak (  ) kaku 

kuduk ( ) tidak (  ) ya  

- Genggaman tangan/lepas : 

ka/ki : …….postur :……………... 

- Koordinasi  : ………… reflex 

patella ka/ki : ………………. 

- Reflex tendon dalam 

bisep/trisep:…………………………

… 

- Kernig sign : (  )Tidak (  ) Ya -

Babinsky :(  )tidak ( ) ya 

- Chaddock  : ( ) tidak ( ) ya -

Brudinsky : ( ) tidak ( ) ya 

…………………………………………………

………… 

Hasil kultur, pemeriksaan system 

imun : ……………………… 

Masalah keperawatan : 

•    

•    

Masalah Keperawatan 

•    

•    

SEKSUALITAS 

- Aktif melakukan hubungan 

seksual : ( ) tidak ( ) ya 

- Penggunaan kondom 

- Masalah-masalah/kesulitan 

seksual 

-  Perubahan terakhir dalam 

frekuensi /minat. 

Wanita  

- Usia menarke : ……. tahun, 

lamanya siklus : …..hari  

- Durasi : ………… 

- Periode menstruasi terakhir : 

…… menopause: ….. 

- Rabas vagina :…….  

- Perdarahan antar periode :…… 

Pria  

-  Rabes Penis : …………….gannguan 

prostat :…………….… 

- Sirkumsisi : (  ) tida    (  ) ya    

-  Vasektomi :  (  ) Tidak (  ) Ya 

- Melakukan pemeriksaan 

sendiri:…………………………….. 

- Payudara/testis  : …………………… 

- Prostoskopi/pemeriksaan Prostat 

terakhir : ………………… 

Tanda  ( Obyektif) 

Pemeriksaan ; 

……………….payudara/Penis/Testis :  

Kulit genetalia/Lest : 

…………………………………………… 

Masalah keperawatan : 
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•      

KESEIMBANGAN & PENINGKATAN HUBUNGAN RESIKO SERTA 

INTERAKSI SOSIAL 

- Lama perkawinan : …...tahun, 

hidup dengan :…………….. 

- Malasa-masalah 

kesahatan/stress : 

…………………………... 

- Cara mengatasi stress 

:………………………………………... 

- Orang Pendukung Lain : 

…………………………………….. 

- Peran Dalam Struktur Keluarga 

:……………………………. 

- Masalah-masalah Yang 

berhubungan Dengan 

Penyakit/Kondisi : 

…………………………………………… 

- Psikologis :     (  ) Tak     (   ) 

gelisah      (  ) Takut    

(  )Sedih(  )Rendah diri  

(  )Hiperaktif        

(  ) acu tak acuh 

(  ) marah 

(  ) Mudah Tersinggung 

(  ) merasa Kurang sempurna  

(  ) Eurofik   

(  ) tidak Sabar   

- Keputusan asaan  : ……… 

Ketidakberdayaan :……………... 

- Lain-lain :……………………………  

- Sosiologis :   (   ) tidak          (  ) 

menarik diri 

(  ) komunikasi lancer    (  ) 

komunikasi tidak lancer 

(  ) afasia    (  ) isolasi diri    (  ) 

amuk 

- Perubahan bicara : penggunaan 

alat bantu komunikasi 

- Adanya laringektomi : 

………………………………………. 

- Komunikasi verbal/nonverbal 

dengan keluarga/orang terdekat 

lain 

:……………………………………………… 

- Spiritual :   (  ) tak           (  ) 

dibantu dalam beribadah  

 (  ) spiritual distress 

- Kegiatan keagamaan 

:…………………………………………….. 

- Gaya hidup 

:………………………………………………

…… 

- Perubahan terakhir 

:…………………………………………….. 

- Lain-lain  : 

………………………………………..........

................................................. 

Masalah keperawatan : 

•      

•  
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E. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN 

1. Bahasa dominan (khusus) :       

Ô     Buta huruf :                           Ô  Ketidakmampuan belajar 

khusus :           

Ô     Keterbatasan kognitif 

2. Informasi yang telah disampaikan : 

Ô  pengaturan jam besuk                     Ô  hak dan kewajiban klien                        

Ô  tim / petugas yang merawat 

Ô  lain-lain : 

3. Masalah yang telah dijelaskan : 

Ô  perawatan diri dirumah sakit             Ô  obat-obatan yang 

diberikan                   

Ô  lain-lain : 

Obat yang diresepkan (lingkari dosis yang terakhir) : 

 

Obat  Dosis  Waktu  Diminum 

secara 

teratur 

Tujuan 

     

     

     

     

     

     

 

Riwayat pengobatan, obat tanpa resep / obat-obatan bebas :                     

Obat-obatan jalanan / jamu : 

Pemeriksaan fisik lengkap terakhir : 

4. Factor resiko keluarga (tandai hubungan) : 

Ô  diabetes mellitus       Ô  tuberculosis        Ô  penyakit jantung      

Ô  stroke                      Ô  TD tinggi            Ô  epilepsy                       

Ô  penyakit ginjal          Ô  kanker               Ô  penyakit jiwa            
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Ô  lain-lain 

  

F. DATA GENOGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

G1 : 

G2 : 

G3 : 

G. DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG (diagnostik & laboratorium) 

Lampirkan tanggal pemeriksaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. PATOFISIOLOGI & PENYIMPANGAN KDM 

     Lampirkan sumber  
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BAB III 

DIAGNOSIS KEPERAWATAN 

A. Pengertian Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinik tentang 

respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah 

kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. 

Diagnosa keperawatan memberikan dasar untuk pemilihan 

intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan 

tanggung jawab perawat (Disetujui oleh anggota North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), Konferensi IX, Maret 

1990) (Allen, 1998). 

Diagnosis keperawatan adalah pernyataan yang 

menggambarkan respon manusia (keadaan sehat atau 

perubahan pola interaksi aktual/potensial) dari individu atau 

kelompok tempat perawat secara legal mengidentifikasi dan 

perawat dapat memberikan intervensi secara pasti untuk 

menjaga status kesehatan atau untuk mengurangi, 

menyingkirkan atau mencegah perubahan (Rohmah & Walid, 

2012). 

Diagnosis keperawatan adalah pernyataan yang dibuat 

oleh perawat profesional yang memberi gambaran tentang 

masalah atau status kesehatan pasien, baik aktual maupun 

potensial, yang ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi 

data hasil pengkajian (Asmadi, 2008). 

B. Kriteria Diagnosis Keperawatan 

Menurut Nursalam (2015), kriteria diagnosa keperawatan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Status kesehatan dibandingkan dengan standar untuk 

menentukan kesenjangan; 

2. Diagnosa keperawatan dihubungkan dengan penyebab 

kesenjangan dan pemenuhan pasien; 

3. Diagnosa keperawatan dibuat sesuai dengan wewenang; 
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4. Komponen diagnosa terdiri atas PE/PES; 

5. Pengkajian ulang dan revisi terhadap diagnosis berdasarkan 

data terbaru. 

C. Tujuan Diagnosis Keperawatan 

Tujuan diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi 

menurut Wahid & Suprapto (2012), sebagai berikut: 

1. Masalah dimana adanya respon pasien terhadap status 

kesehatan atau penyakit; 

2. Faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah; 

3. Kemampuan pasien untuk mencegah dan menyelesaikan 

masalah; 

4. Mengkomunikasikan masalah pasien pada tim kesehatan; 

5. Mendemonstrasikan tanggung jawab dalam identifikasi 

masalah pasien. 

D. Komponen Diagnosis Keperawatan 

Komponen-komponen dalam pernyataan diagnosis 

keperawatan menurut Asmadi (2008), meliputi masalah 

(problem), penyebab (etiology), dan data (sign and symptom). 

Untuk memudahkan biasanya disingkat dengan kata PES. 

1. Masalah (problem) 

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan yang 

menggambarkan perubahan status kesehatan pasien. 

Perubahan status tersebut menyebabkan timbulnya masalah. 

2. Penyebab (etiology) 

Pernyataan etiologi mencerminkan penyebab dari masalah 

kesehatan pasien yang memberi arah bagi intervensi 

keperawatan. Etiologi tersebut dapat terkait dengan aspek 

patofisiologis, psikososial, tingkah laku, perubahan 

situasional gaya hidup, usia perkembangan, juga faktor 

budaya dan lingkungan. Frase “berhubungan dengan” 

(related to) berfungsi untuk menghubungkan masalah 

keperawatan dengan pernyataan etiologi.  

3. Data (sign and symptom) 
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Data diperoleh selama tahap pengkajian sebagai bukti 

adanya masalah kesehatan pada pasien. Data merupakan 

informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosis 

keperawatan. Penggunan frase “ditandai oleh” 

menghubungkan etiologi dengan data. 

E. Tipe Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan menurut Carpenito (2013), dapat 

dibedakan menjadi 3 kategori: 

1. Aktual 

Suatu diagnosis keperawatan aktual menggambarkan 

penilaian klinis yang harus divalidasi perawat karena 

adanya batasan karakteristik mayor. 

Syarat: dalam menegakkan diagnosis keperawatan aktual 

harus ada unsur PES. Symptom (S) harus memenuhi 

kriteria mayor (80%-100%) dan sebagian kriteria minor 

dari pedoman diagnosis SDKI. Misalnya, ada data : 

frekuensi napas meningkat, nadi teraba lemah, tekanan 

darah menurun, turgor kulit menurun, dan membran 

mukosa kering 

Diagnosis: Hipovolemia berhubungan dengan kekurangan 

intake cairan. Jika masalah semakin jelek dan mengganggu 

kesehatan “perineal”, pasien tersebut akan terjadi risiko 

kerusakan kulit, dan disebut sebagai “diagnosis risiko”. 

2. Risiko 

Diagnosis keperawatan risiko menggambarkan penilaian 

klinis dimana individu atau kelompok lebih rentan 

mengalami masalah dibanding orang lain dalam situasi 

yang sama atau serupa. 

Syarat:  untuk penegakan resiko diagnosis keperawatan 

ada unsur PE (problem dan etiology) penggunaan istilah 

“risiko dan risiko tinggi” tergantung melihat dari tingkat 

keparahan/kerentanan terhadap masalah. 
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Diagnosis: contoh diagnosis “risiko gangguan integritas 

kulit/jaringan berhubungan dengan kekurangan volume 

cairan”. 

 

3. Diagnosis promosi kesehatan 

Diagnosis ini menggambarkan adanya keinginan dan 

motivasi pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya 

ke tingkat yang lebih baik atau optimal. 

Diagnosis : defisit pengetahuan, manajemen kesehatan 

tidak efektif 

F. Langkah-langkah Menentukan Diagnosis Keperawatan 

Menurut PPNI (2017), langkah-langkah untuk menentukan 

diagnosis keperawatan sebagai berikut: 

1. Analisis Data 

Analisis data dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Bandingkan data dengan nilai normal 

Data-data yang didapatkan dari pengkajian dibandingkan 

dengan nilai-nilai normal dan diidentifikasi tanda dan gejala 

yang bermakna (significant cues) 

b. Kelompok data 

Tanda/gejala yang dianggap bermakna dikelompokan 

berdasarkan pola kebutuhan dasar yang meliputi respirasi, 

sirkulasi, nutrisi/cairan, eliminasi, aktivitas/istirahat, 

neurosensori, reproduksi/seksualitas, nyeri/kenyamanan, 

integritas ego, pertumbuhan/perkembangan, kebersihan diri, 

penyuluhan/pembelajaran, interaksi sosial, dan 

keamanan/proteksi. Proses pengelompokan data dapat 

dilakukan baik secara induktif maupun deduktif. Secara 

induktif dengan memilah data sehingga membentuk sebuah 

pola, sedangkan secara deduktif dengan menggunakan 

kategori pola kemudian mengelompokkan data sesuai 

kategorinya. 

2. Identifikasi masalah 
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Setelah data dianalisis, perawat dan pasien bersama-sama 

mengidentifikasi masalah aktual, risiko dan promosi kesehatan. 

Pernyataan masalah kesehatan merujuk ke label diagnosis 

keperawatan. 

 

3. Perumusan diagnosis keperawatan 

Perumusan atau penulisan diagnosis disesuaikan dengan 

jenis diagnosis keperawatan. Terdapat dua metode perumusan 

diagnosis yaitu: 

a. Penulisan tiga bagian (Three part) 

Metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab dan 

tanda/gejala. Metode penulisan ini hanya dilakukan pada 

diagnosis aktual, dengan formasi sebagai berikut : 

Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan 

tanda/gejala 

Fase ‘berhubungan dengan’ dapat disingkat b.d dan 

‘dibuktikan dengan’ dapat disingkat d.d 

Masalah b.d Penyebab d.d Tanda/Gejala 

Contoh : 

Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan 

spasme jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, 

sputum berlebih, mengi, dispnea, dan gelisah. 

b. Penulisan dua bagian (Two Part) 

Metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis risiko dan 

diagnosis promosi kesehatan, dengan formulasi sebagai 

berikut : 

1) Diagnosis Risiko 

 Masalah dibuktikan dengan faktor risiko 

 Contoh: 

 Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif 

2) Diagnosis Promosi Kesehatan 

 Masalah dibuktikan dengan tanda/gejala 

 Contoh: 
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Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan 

pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan 

karakteristik urin normal. 

G. Kriteria Petunjuk Penulisan Diagnosis Keperawatan 

Menurut Rohmah (2017), kriteria petunjuk penulisan 

diagnosis keperawatan adalah sebagai berikut: 

1. Tulis masalah pasien/perubahan status kesehatan pasien; 

2. Pastikan bahwa masalah pasien didahului adanya penyebab 

dan keduanya dihubungkan dengan kata “berhubungan 

dengan; 

3. Definisi karakteristik jika diikuti dengan penyebab 

kemungkinan dihubungkan dengan kata dibuktikan dengan; 

4. Tulis istilah yang umum digunakan; 

5. Pastikan bahwa pernyataan masalah menandakan apakah 

keadaan yang tidak sehat dari pasien atau apa yang 

diharapkan pasien bisa dirubah; 

6. Hindarkan menggunakan definisi karakteristik diagnosis 

medis atau sesuatu yang tidak bisa dirubah dalam 

pernyataan masalah; 

7. Baca ulang diagnosis keperawatan untuk memastikan bahwa 

pernyataan masalah bisa dicapai dan penyebabnya bisa 

diukur oleh perawat. 

H. Perbedaan antara Diagnosis Keperawatan dan Diagnosis 

Medis 

Menurut Rohmah (2017), ada beberapa perbedaan antara 

diagnosis keperawatan dengan diagnosis medis dibawah ini: 

1. Diagnosis keperawatan 

a. Berfokus pada respon atau reaksi pasien terhadap 

penyakitnya; 

b. Berorientasi pada kebutuhan individu, bio-psiko-sosio-

spiritual; 

c. Berubah sesuai dengan perubahan respon pasien; 

d. Mengarah kepada fungsi mandiri perawat dalam 

melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi. 
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2. Diagnosa medis 

a. Berfokus pada faktor-faktor yang bersifat pengobatan 

dan penyembuhan penyakit; 

b. Berorientasi kepada keadaan patologis; 

c. Cenderung tetap, mulai dari sakit sampai sembuh; 

d. Mengarah kepada tindakan medik yang sebagian besar 

dikolaborasikan kepada perawat. 
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BAB IV 

INTERVENSI 

 

A. Pengertian Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan atau rencana tindakan 

keperawatan adalah suatu proses di dalam pemecahan masalah 

yang merupakan keputusan awal tentang sesuatu apa yang akan 

dilakukan, bagaimana dilakukan, kapan dilakukan dan siapa 

yang melakukan dari semua tindakan keperawatan (Dermawan, 

2012). Intervensi keperawatan adalah rencana tindakan 

keperawatan tertulis yang menggambarkan masalah kesehatan 

pasien, hasil yang akan diharapkan, tindakan-tindakan 

keperawatan dan kemajuan pasien secara spesifik (Manurung, 

2011).  

Intervensi keperawatan adalah bagian dari fase 

pengorganisasian dalam proses keperawatan sebagai pedoman 

untuk mengarahkan tindakan keperawatan dalam usaha 

membantu, meringankan, memecahkan masalah atau untuk 

memenuhi kebutuhan pasien (Setiadi, 2012). Intervensi 

keperawatan merupakan berbagai tindakan yang direncanakan 

oleh perawat untuk mencapai suatu tujuan dalam memberikan 

asuhan keperawatan (Risnah, 2011). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, intervensi 

keperawatan adalah suatu perencanaan keperawatan pada 

pasien sesuai dengan diagnosa keperawatan untuk mengatasi 

masalah atau memenuhi kebutuhan pasien dengan cara 

merumuskan tujuan, rencana tindakan dan kriteria hasil atau 

kemajuan pada pasien.  

B. Tujuan Intervensi Keperawatan 

  Menurut Carol (1998), intervensi keperawatan bertujuan 

untuk memberikan kesempatan kepada perawat untuk 

merumuskan rencana tindakan yang bertujuan untuk mengatasi 

masalah-masalah pasien. Adapun menurut Dermawan (2012) 

tujuan intervensi keperawatan dibagi menjadi dua yaitu:  
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1. Tujuan administratif  

a. Untuk mengidentifikasi fokus keperawatan kepada 

pasien atau kelompok. Rencana keperawatan yang 

bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

merupakan suatu rangkaian rencana keperawatan yang 

disusun berdasarkan masalah yang terjadi.  

b. Untuk membedakan tanggung jawab perawat dengan 

profesi kesehatan lainnya. Tanggung jawab perawat 

menjadi lebih spesifik yang menggambarkan aktivitas 

keperawatan yang akan dilakukan. Desain perencanaan 

juga dapat mengidentifikasi tindakan kolaboratif yang 

dilimpahkan kepada perawat. 

c. Untuk menyediakan suatu kriteria guna pengulangan 

dan evaluasi keperawatan. Kriteria hasil merupakan 

indikator pencapaian tujuan yang ditetapkan. Perawat 

telah membuat kriteria/indikator guna untuk 

menetapkan/menentukan tujuan yang akan dicapai pada 

setiap diagnosis. 

d. Untuk menyediakan kriteria klasifikasi pasien.  

2. Tujuan klinik  

a. Menyediakan suatu pedoman dalam penulisan. Tindakan 

keperawatan selalu berpedoman pada perencanaan 

yang telah dibuat. Semua rencana yang ditetapkan 

merupakan pilihan yang rasional/ilmiah dan diperlukan 

untuk mengatasi masalah yang terjadi. 

b. Mengkomunikasikan dengan staf perawat; apa yang 

diajarkan, diobservasi dan dilaksanakan. Perawat 

bekerja dengan sistem tim kerja, rencana keperawatan 

yang dibuat merupakan alat komunikasi antara perawat 

yang bertugas pada pagi-sore-malam. 

c. Rencana tindakan yang spesifik secara langsung bagi 

individu, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya untuk 

melaksanakan tindakan. 

d. Merupakan gambaran intervensi yang spesifik.  
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C. Karakteristik Intervensi Keperawatan 

Menurut Risnah (2011), Karakteristik intervensi 

keperawatan yaitu sebagai berikut:   

1. Ditulis oleh perawat 

  Rencana Asuhan keperawatan disusun dan ditulis 

oleh perawat profesional yang mempunyai dasar pendidikan 

yang memadai dengan melibatkan pasien. 

2. Dilaksanakan sejak pertama kali melakukan kontak dengan 

pasien 

  Rencana asuhan keperawatan menjadi efektif jika 

dilaksanakan sejak pertama kali perawat melaksanakan 

kontak dengan pasien. Segera setelah dilakukan pengkajian, 

perawat harus mulai untuk mendokumentasikan diagnosis 

aktual atau risiko, kriteria hasil dan rencana intervensi. 

3. Informasi yang baru 

  Semua komponen rencana asuhan keperawatan 

harus selalu diperbaharui. Diagnosis keperawatan, kriteria 

hasil, dan rencana intervensi yang sudah tidak valid lagi 

harus segera direvisi dengan pembaharuan rencana 

intervensi. 

Menurut ANA (1973) dalam Risnah (2011), karakteristik 

rencana asuhan keperawatan yaitu sebagai berikut: 

1. Konsisten dengan rencana intervensi keperawatan 

2. Bersifat Rasional 

3. Berdasarkan kondisi pasien  

4. Menciptakan situasi yang aman dan terapeutik 

5. Menciptakan situasi pengajaran 

6. Menggunakan sarana yang sesuai  

D. Komponen Intervensi Keperawatan 

Komponen intervensi keperawatan yaitu sebagai berikut: 

1. Waktu 

 Rencana Asuhan keperawatan harus berisi waktu untuk 

mempermudah identifikasi tanggal pelaksanaan 

implementasi. 
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2. Menggunakan kata kerja 

 Rencana asuhan keperawatan harus jelas menjelaskan 

setiap intervensi yang akan dilakukan. 

3. Fokus pada pertanyaan (5W + 1 H) 

 Pertanyaan yang diajukan mencakup pertanyaan tentang 

siapa yang akan melakukan (who), apa yang akan dilakukan 

(what), dimana akan dilakukan (where), kapan akan 

dilakukan (when), hal mana saya yang akan dilakukan 

(which), dan bagaimana cara melakukannya (how). 

4. Modifikasi pengobatan 

 Untuk membatasi penulisan intervensi yang berulang. 

5. Tanda tangan 

 Komponen akhir pada rencana intervensi adalah tanda 

tangan. Aspek ini merupakan aspek hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Tanda tangan memungkinkan 

rekan sejawat untuk memberikan umpan balik terhadap 

efektivitas intervensi, memberikan suatu kejelasan dan 

untuk mengkaji rasional dari rencana intervensi. 

E. Langkah-langkah Intervensi Keperawatan  

 Langkah – langkah intervensi keperawatan menurut 

Manurung (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan prioritas masalah 

  Kegiatan pertama adalah tahap intervensi 

keperawatan adalah menentukan masalah keperawatan 

untuk menentukan skala prioritas yang akan diselesaikan 

terlebih dahulu. Prioritas keperawatan adalah penyusunan 

diagnosis keperawatan atau masalah pasien dengan 

menggunakan tingkat kedaruratan atau kepentingan untuk 

memperoleh tahapan intervensi keperawatan yang 

dibutuhkan. 

  Ada beberapa teknik dalam menentukan prioritas 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

a. Standar V: Standar Asuhan Keperawatan 
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 Prioritas pertama yaitu masalah yang mengancam 

kehidupan, prioritas kedua yaitu masalah yang 

mengancam kesehatan dan prioritas ketiga yaitu 

masalah yang mempengaruhi perilaku manusia. 

b. Hierarki Maslow 

 Saat menentukan prioritas diagnosis keperawatan 

digunakan standar prioritas kebutuhan dari Maslow, 

sebagai berikut : 

1) Prioritas 1 : masalah yang berhubungan dengan 

kebutuhan fisiologis seperti respirasi, sirkulasi, 

nutrisi, hidrasi, eliminasi, suhu dan kesenjangan 

fisik.  

2) Prioritas 2 : masalah yang berpengaruh pada 

keselamatan dan keamanan.  

3) Prioritas 3 : masalah yang berpengaruh terhadap 

cinta dan rasa memiliki.  

4) Prioritas 4 : masalah yang berpengaruh pada rasa 

harga diri.  

5) Prioritas 5 : masalah yang berpengaruh pada 

kemampuan mencapai sasaran pribadi atau 

aktualisasi diri.  

c. Depkes RI 1992 

 Depkes RI (1992) menetapkan pedoman asuhan 

keperawatan yaitu hal prioritas pertama diberikan pada 

masalah aktual dan prioritas kedua pada masalah 

potensial. Dalam praktiknya ternyata tidak selalu yang 

aktual menjadi prioritas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan masalah potensial. Masalah yang diduga akan 

bersifat mengancam jiwa dapat menjadi prioritas 

dibanding dengan masalah aktual yang berisiko rendah. 

d. Pendekatan Body System (B1 sd B6) 

 Pendekatan Body System (B1-B6) melibatkan pada 

fungsi sistem tubuh.Dalam pendekatan ini, fungsi 

pernapasan menjadi prioritas pertama karena gangguan 



39 

 

pada fungsi ini dapat mengancam jiwa pasien. Prioritas 

terakhir pada sistem kulit, selaput lendir dan tulang. 

Pendekatan Body System (B1-B6) meliputi B1:Breathing 

(jalan napas dan pernapasan), B2: Blood (darah dan 

sirkulasi darah),B3: Brain (kesadaran), B4: Bladder 

(perkemihan), B5:Bowel (pencernaan) dan B6: Bone 

(kulit, selaput lendir dan tulang). 

Pengurutan prioritas akan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

persepsi pasien terhadap prioritas, untuk itu menanyakan 

kepada pasien tentang apa yang dirasakannya merupakan 

hal yang penting. Perawat dapat menggunakan salah satu 

dari beberapa pendekatan di atas atau dapat 

mempertimbangkan beberapa pendekatan sekaligus dengan 

memperhatikan respon pasien. Namun, dalam keadaan 

tertentu seperti gawat darurat, perawat dapat mengacu 

pada penetapan skala yang rasional (Rohmah dan Walid, 

2012). 

2. Menuliskan tujuan  

  Kriteria tujuan terdiri atas rumusan singkat dan 

jelas, disusun berdasarkan diagnosis keperawatan, spesifik, 

dapat diukur/diobservasi, realistis/dapat dicapai, terdiri dari 

subjek, perilaku pasien, kondisi dan kriteria tujuan (Rohmah 

dan Walid, 2012). Contohnya: 

a. Pasien dapat beradaptasi terhadap nyeri selama proses 

persalinan 

b. Nyeri pasien berkurang dalam waktu 1x24 jam 

  Saat merumuskan tujuan, ada beberapa petunjuk 

umum yang perlu diperhatikan menurut Manurung (2011), 

yaitu : 

a. Tujuan dinyatakan dengan istilah hasil yang ingin dicapai, 

bukan tindakan keperawatannya.  

b. Tujuan keperawatan harus menggambarkan perilaku 

pasien yang dapat diamati dan diukur.  
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c. Tujuan harus realistis, mencerminkan kemampuan dan 

keterlibatan pasien.  

d. Setiap tujuan berdasarkan dari satu diagnosis 

keperawatan.  

3. Menetapkan Kriteria Hasil   

  Kriteria hasil merupakan batasan karakteristik 

keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Berorientasi 

pada masalah dan kemungkinan penyebab dan merujuk 

pada symptom. Kriteria hasil meliputi 4 aspek yaitu kognitif, 

afektif, psikomotor dan perubahan fungsi tubuh (Rohmah 

dan Walid, 2012). 

  Kriteria hasil mempunyai ciri-ciri yaitu setiap kriteria 

hasil berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

hasil yang ditetapkan dalam kriteria hasil, memungkinkan 

untuk dicapai, setiap kriteria hasil adalah pernyataan satu 

hal yang spesifik, kriteria harus sekonkret mungkin untuk 

memudahkan pengukuran, kriteria cukup besar atau dapat 

diukur, dan kriteria menggunakan kata-kata positif bukan 

menggunakan kata negatif (Dermawan, 2012). Adapun 

pedoman penulisan kriteria hasil menurut Setiadi (2012) 

adalah berfokus pada pasien, singkat dan jelas, dapat 

diobservasi dan dapat diukur, ada batas waktu, ditentukan 

oleh perawat dan pasien. 

 Contohnya: 

a. Kognitif 

 Menyebutkan tiga penanganan pertama diare dengan 

tepat 

b. Afektif 

 Mengungkapkan perasaan kecemasan secara terbuka 

c. Psikomotor 

 Mampu mendemonstrasikan perawatan tali pusat dengan 

benar 

d. Perubahan fungsi tubuh 
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 Konjungtiva merah muda, wajah rileks, nadi 60-100 

kali/menit 

4. Memilih rencana tindakan atau intervensi keperawatan 

a. Tindakan keperawatan harus aman bagi pasien.  

b. Tindakan keperawatan harus sejalan dengan tindakan 

pengobatan.  

c. Tindakan keperawatan harus didasari prinsip dan 

pengetahuan yang digabungkan dari pendidikan dan 

pengalaman sebelumnya.  

d. Tulis sekumpulan tindakan keperawatan untuk mencapai 

setiap tujuan.  

e. Pilih satu kumpulan tindakan keperawatan yang kiranya 

cocok dengan sikap yang disebutkan dalam pernyataan 

tujuan.  

f. Tindakan keperawatan harus realistis.  

g. Tindakan keperawatan harus penting bagi peningkatan 

kesehatan pasien dan sejalan dengan tujuan serta nilai 

perseorangan pasien.  

h. Gunakan pasien sebagai sumber-sumber dalam memilih 

tindakan keperawatan.  

i. Tulis tindakan keperawatan secara berurutan.  

Adapun jenis instruksi dalam intervensi keperawatan 

adalah sebagai berikut: 

a. Diagnostik 

 Tipe rencana tindakan keperawatan diagnostik adalah 

rencana tindakan untuk mengkaji atau melakukan 

observasi terhadap kemajuan pasien. 

b. Terapeutik 

 Rencana tindakan terapeutik adalah rencana tindakan 

yang ditetapkan untuk mengurangi, memperbaiki dan 

mencegah perluasan masalah. Rencana tindakan ini 

berupa intervensi mandiri perawat yang bersumber dari 

ilmu, kiat dan seni keperawatan. Perawat dituntut untuk 

memilih intervensi yang terbaik untuk pasien. 
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c. Penyuluhan/Health Education 

 Rencana tindakan keperawatan yang berbentuk 

pendidikan kesehatan adalah rencana tindakan yang 

bertujuan untuk meningkatkan perawatan diri pasien 

untuk bertanggung jawab terhadap perawatan diri 

terutama untuk perawatan di rumah. Penyuluhan atau 

pendidikan kesehatan sangat diperlukan dalam rencana 

tindakan keperawatan terutama dengan masalah 

keperawatan dan kriteria hasil berhubungan dengan 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Penyuluhan dapat 

berbentuk segala sesuatu tentang penyakit, perawatan 

pasien atau terkait dengan masalah yang dialami oleh 

pasien. 

d. Rujukan 

 Jenis ini menggambarkan peran perawat sebagai 

koordinator dan manajer dalam perawatan pasien dan 

anggota tim kesehatan.  

e. Kolaborasi/Medical Treatment 

 Rencana keperawatan kolaboratif adalah tindakan medis 

yang dilimpahkan kepada perawat. Rencana kolaboratif 

ini disesuaikan dengan masalah yang terjadi, tindakan 

ini berhubungan dengan masalah yang berhubungan 

dengan perubahan fungsi tubuh (Rohmah dan Walid, 

2012). 

5. Pedoman pengisian format intervensi keperawatan 

a. Tanggal/jam 

b. Diagnosis keperawatan 

c. Tujuan dan kriteria hasil 

d. Rencana tindakan 

e. Rasional  

f. Paraf dan nama  
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F. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) 

1. Klasifikasi SIKI 

  Klasifikasi Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 

(SIKI) terdiri dari 5 kategori dan 14 Subkategori dengan 

urutan sebagai berikut: 

a. Fisiologis 

 Kategori intervensi keperawatan yang ditujukan untuk 

mendukung fungsi fisik dan regulasi homeostatis, yang 

terdiri atas: 

1) Respirasi 

2) Sirkulasi 

3) Nutrisi dan Cairan 

4) Eliminasi 

5) Aktivitas dan Istirahat 

6) Neurosensori 

7) Reproduksi dan seksualitas 

b. Psikologis 

 Kategori yang ditujukan untuk mendukung proses 

mental yang terdiri atas: 

1) Nyeri dan kenyamanan 

2) Integritas Ego 

3) Pertumbuhan dan perkembangan 

c. Perilaku 

 Kategori intervensi keperawatan yang ditujukan untuk 

mendukung perubahan perilaku atau pola hidup sehat 

yang terdiri atas : 

1) Kebersihan diri 

2) Penyuluhan dan pembelajaran 

d. Relasional 

 Kategori yang ditujukan untuk mendukung hubungan 

interpersonal atau interaksi sosial terdiri atas: 

1) Interaksi sosial 

e. Lingkungan 
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 Kategori yang ditujukan untuk mendukung keamanan 

lingkungan dan menurunkan gangguan resiko gangguan 

kesehatan. 

1) Keamanan dan proteksi  

2. Komponen Intervensi Keperawatan 

a. Label 

b. Defenisi 

c. Tindakan 

 Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri 

dari observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi 

3. Penentuan Intervensi Keperawatan 

  Dalam menentukan intervensi keperawatan, perawat 

harus mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Karakteristik diagnosa keperawatan 

 Intervensi keperawatan diharapkan dapat mengatasi 

etiologi tanda/gejala diagnosis keperawatan. Jika etiologi 

tidak dapat secara langsung diatasi, maka intervensi 

keperawatan diarahkan untuk menangani tanda/gejala 

diagnosis keperawatan. Untuk diagnosis risiko intervensi 

keperawatan diarahkan untuk mengeliminasi faktor 

risiko. 

b. Luaran (outcome) keperawatan yang diharapkan 

 Luaran keperawatan akan memberikan arahan yang 

jelas dalam penentuan intervensi keperawatan. Luaran 

keperawatan merupakan hasil akhir yang diharapkan 

setelah pemberian intervensi keperawatan 

c. Kemampulaksanaan  intervensi keperawatan 

 Perawat perlu mempertimbangkan waktu, tenaga/staf, 

dan sumber daya yang tersedia sebelum merencanakan 

dan mengimplementasikan intervensi keperawatan 

kepada pasien. 

d. Kemampuan perawat 

 Perawat diharapkan mengetahui rasionalisasi ilmiah 

terkait intervensi keperawatan yang dilakukan dan 
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memiliki keterampilan psikomotorik yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan 

tersebut. 

e. Penerimaan pasien 

 Intervensi keperawatan yang dipilih harus dapat diterima 

oleh pasien sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang 

dianut oleh pasien 

f. Hasil penelitian  

 Bukti penelitian akan menunjukan efektifitas intervensi 

keperawatan pada pasien tertentu. Jika penelitian belum 

tersedia, maka perawat dapat menggunakan prinsip 

ilmiah atau berkonsultasi dengan perawat spesialis 

dalam menentukan pilihan intervensi keperawatan. 

Tabel. 4.1 Contoh Intervensi keperawatan (SIKI, 2018) 

 

DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

LUARAN 

KEPERAWATAN 
INTERVENSI 

Nyeri 

berhubungan 

dengan agen 

pencedera 

Fisiologis 

Nyeri Menurun Observasi 

1. Identifikasi lokasi karakteristik, 

dirasi, frekuensi, kulitas, intensitas 

nyeri 

2. Identifikasi factor yang 

memperberat dan memperingan 

nyeri 

3. Identifikasi respon nyeri non 

verbal 

Terapeutik 

1. Berikan teknik nonfarmakologi 

untuk mengurangi rasa nyeri 

(Hipnosis, akupresur, terapi 

musik, terapi pijat, aromaterapi, 
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teknik imajinasi terbimbing, 

kompres) 

2. kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri 

3. fasilitasi istirahat dan tidur 

Edukasi 

1. jelaskan penyebab, periode dan 

pemicu nyeri 

2. jelaskan strategi meredahkan 

nyeri 

3. anjurkan memonitor nyeri secara 

mandiri 

4. ajarkan teknik nonfarmakologi 

untuk mengurangi nyeri 

Kolaborasi 

1. Kolaborasi pemberian Analgetik, 

Jika perlu 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

 

A. Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan tahap dalam asuhan keperawatan 

dimana melaksanakan intervensi keperawatan guna membantu 

pasien dalam mencapai tujuannya (Asmadi, 2008).  

Implementasi keperawatan adalah penataan dan perwujudan 

dari intervensi keperawatan yang telah disusun (Setiadi, 2012). 

Implementasi menurut Ali (2010) adalah tahap keempat dari 

proses keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat sesuai 

intervensi yang telah direncanakan sebelumnya untuk 

membantu pasien mencegah, mengurangi dan menghilangkan 

efek dan respon yang ditimbulkan oleh masalah keperawatan.  

Sedangkan menurut Rohmah & Walid (2012) tindakan 

keperawatan atau implementasi adalah realisasi dari rencana 

tindakan dengan tujuan untuk mencapai apa yang telah 

ditetapkan. Implementasi merupakan tahap dimana perawat 

mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan (intervensi 

keperawatan) untuk membantu klien mencapai tujuan yang 

ditetapkan (Risnah, 2011) 

Dari beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa 

implementasi keperawatan merupakan tahapan keempat dari 

proses asuhan keperawatan yang dilaksanakan sebagai bentuk 

tindak lanjut dari intervensi yang telah dibuat oleh perawat guna 

membantu pasien dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Asmadi (2008), ada beberapa kemampuan yang 

harus dimiliki seorang perawat di tahap implementasi, antara 

lain ; 

1. Kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif 

2. Kemampuan dalam membina hubungan saling percaya dan 

saling menolong 

3. Kemampuan melaksanakan teknik psikomotor 

4. Kemampuan melaksanakan observasi sistematis 
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5. Kemampuan dalam memberikan pendidikan kesehatan 

6. Kemampuan mengadvokasi, dan 

7. Kemampuan dalam melakukan evaluasi. 

B. Tujuan Implementasi  

Tujuan dari implementasi adalah membantu pasien dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup 

peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan 

kesehatan dan memfasilitasi koping dengan baik jika pasien 

mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam implementasi 

asuhan keperawatan (Risnah, 2011).  

Tujuan lain yaitu melaksanakan hasil dari rencana 

keperawatan untuk selanjutnya dievaluasi dengan tujuan 

mengetahui kondisi kesehatan pasien dalam periode yang 

singkat, mampu mempertahankan daya tahan tubuh pasien, 

mencegah komplikasi yang ditimbulkan, menemukan perubahan 

sistem tubuh, dan memberikan lingkungan yang nyaman bagi 

pasien. 

C. Jenis Implementasi  

Implementasi keperawatan yang dilakukan oleh perawat 

sesuai dengan intervensi dan jenis implementasi keperawatan. 

Dalam pelaksanaannya terdiri dari tiga jenis implementasi yaitu 

sebagai berikut (Potter & Perry, 2009) : 

1. Dependent Implementations, merupakan implementasi yang 

arahan atau rujukan dari profesi lain seperti dokter, gizi, 

fisioterapi, psikologi dan petugas kesehatan lainnya. Contoh 

dalam hal pemberian diet atas dasar anjuran dari ahli gizi, 

atau tindakan latihan fisik atas anjuran bagian fisioterapi. 

2. Independent Implementations, implementasi yang 

dilaksanakan dengan tidak membutuhkan arahan dari 

petugas kesehatan yang lain, tindakan ini dilakukan atas 

inisiasi dari perawat itu sendiri yang terkait tentang 

kebutuhan dasar seperti membantu pasien memenuhi ADL, 

membantu personal hygiene, mengatur posisi pasien, 
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menciptakan lingkungan terapeutik, melakukan dokumentasi 

dan lain-lain. 

3. Interdependen/Collaborative Implementations, implementasi 

yang dilakukan atas dasar kerjasama tim keperawatan 

dengan tim kesehatan lainnya, tindakan yang membutuhkan 

gabungan pengetahuan, skill dan keahlian dari professional 

layanan kesehatan. Contoh kolaborasi pemberian injeksi, 

infus kateter, dan NGT.  

D. Proses Implementasi 

Proses pelaksanaan implementasi keperawatan berpusat 

kepada kebutuhan dasar pasien, terkait tentang apa saja yang 

mempengaruhi kebutuhan keperawatan, bagaimana strategi 

yang dibutuhkan dalam implementasi serta peran komunikasi 

dalam keperawatan (Kozier, 2011). Adapun proses implementasi 

keperawatan yakni melakukan pengkajian kembali terhadap 

kondisi pasien, menentukan kebutuhan perawat terhadap 

tindakan yang akan dilakukan, mengimplementasikan intervensi 

keperawatan yang telah dibuat, melakukan supervisi terhadap 

asuhan keperawatan yang didelegasikan serta melakukan 

pendokumentasian tindakan keperawatan (Kozier, 2011). 

 Dalam melaksanakan implementasi keperawatan, ada beberapa 

hal yang menjadi pertimbangan antara lain; 

1. Individu pasien, melakukan komunikasi yang efektif dengan 

pasien terkait suatu implementasi keperawatan yang akan 

dilakukan 

2. Mempertimbangkan tenaga yang dimiliki, penyakit, stresor, 

keadaan psiko-sosio-kultural, pemahaman tentang penyakit 

dan intervensi yang menyangkut pasien 

3. Mengantisipasi dan mencegah komplikasi yang mungkin 

terjadi, perawat mampu mengenali resiko yang akan terjadi, 

menyesuaikan intervensi dengan kondisi, mengevaluasi 

keuntungan terapi dibanding risikonya dan melakukan 

tindakan pencegahan terhadap risiko. 
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4. Mempertahankan kondisi pasien agar penyakit tidak menjadi 

lebih parah dan adanya upaya peningkatan kesehatan 

5. Adanya upaya dalam memenuhi kebutuhan pasien 

6. Memperhatikan penampilan perawat dalam melakukan 

kegiatan terhadap pasien. 

E. Keterampilan dalam Implementasi 

Merealisasikan rencana tindakan membutuhkan keterampilan 

agar tujuan yang ditargetkan dapat tercapai. Keterampilan yang 

dimaksud menurut Rohmah dan Walid (2012), adalah sebagai 

berikut : 

1. Keterampilan Kognitif 

Keterampilan ini terkait pengetahuan keperawatan 

yang dimiliki seorang perawat, baik mengenai alasan untuk 

setiap tindakan terapeutik yang dilakukan, memahami 

respon fisiologis dan psikologis serta mampu 

mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pemulangan 

pasien. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, dibutuhkan 

pertimbangan yang baik serta harus jelasnya keputusan 

klinis yang menandakan bahwa intervensi keperawatan tidak 

bersifat otomatis sehingga perawat harus berpikir agar 

mampu memberikan perawatan yang tepat kepada pasien 

dengan mengintegrasikan berbagai konsep teori dan juga 

fakta, situasi dan pengalaman sebelumnya. 

2. Keterampilan Interpersonal 

Tindakan keperawatan akan efektif jika memiliki 

keterampilan interpersonal. Komunikasi yang dilakukan 

perawat harus jelas terhadap pasien, keluarga dan petugas 

kesehatan lainnya. Ketika perawat berkomunikasi secara 

terbuka dan jujur, maka akan memperlihatkan rasa saling 

percaya dan sikap perhatian. Perawat juga harus sensitif 

terhadap respon emosional pasien dan keluarga dalam 

menghadapi penyakit dan proses pengobatannya. 

Keterampilan interpersonal yang sesuai akan memungkinkan 
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perawat memiliki perspektif terhadap komunikasi verbal dan 

nonverbal pasien. 

3. Keterampilan Psikomotor 

Untuk mendapatkan keterampilan psikomotor, 

perawat harus memiliki tanggung jawab yang profesional, 

perawat mampu mengkaji tingkat kompetensi mereka dan 

memastikan bahwa pasien mendapatkan tindakan yang 

aman. Adapun yang mencakup keterampilan psikomotor 

yaitu memberikan perawatan terhadap luka pasien, 

memberikan suntikan, melakukan suction, mengatur posisi 

pasien, memenuhi kebutuhan aktifitas sehari-hari yang 

merupakan kebutuhan langsung dari pasien.  

F. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

implementasi, antara lain (Rohmah & Walid, 2012); 

1. Kemampuan intelektual, teknikal dan interpersonal 

2. Kemampuan menilai data baru 

3. Kreativitas dan inovasi dalam membuat modifikasi rencana 

tindakan 

4. Penyesuaian selama berinteraksi dengan pasien 

5. Kemampuan mengambil keputusan dalam memodifikasi 

pelaksanaan 

6. Kemampuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan 

serta efektivitas tindakan 

G. Tahap - Tahap Implementasi 

Tindakan keperawatan dimulai setelah rencana tindakan 

disusun, adapun tahap-tahap implementasi keperawatan adalah 

sebagai berikut; 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, perawat seharusnya memahami 

intervensi yang akan dilakukan, menyiapkan tenaga dan alat 

yang akan digunakan serta menyiapkan lingkungan 

terapeutik yang sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan 

(Risnah, 2011). Sedangkan menurut Rohmah & Walid (2012) 
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bahwa pada tahap persiapan terdiri dari mereview rencana 

tindakan terlebih dahulu lalu menganalisis pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan, mengantisipasi komplikasi 

yang akan timbul, mempersiapkan peralatan yang 

diperlukan, mengkaji aspek-aspek hukum dan etik serta 

memperhatikan hak-hak pasien baik hak atas pelayanan 

kesehatan, dan hak atas informasi serta hak dalam 

mengemukakan pendapat. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini, perawat mengutamakan keamanan, 

keselamatan serta kenyamanan pasien. Oleh karena itu, 

perawat harus memperlihatkan sikap yang meyakinkan, 

peka terhadap respon pasien dan efek samping dari tindakan 

keperawatan yang dilakukan, sistematika kerja yang tepat, 

mempertimbangkan hukum dan etika, bertanggung jawab 

dan mencatat semua tindakan yang dilakukan (Risnah, 

2011). 

Sedangkan menurut Rohmah & Walid (2012) bahwa 

tahap pelaksanan ini berfokus pada tindakan untuk 

memenuhi kebutuhan pasien, berorientasi pada tujuan dan 

kriteria hasil, memperhatikan keamanan fisik dan psikologis 

pasien. 

3. Tahap Terminasi 

Pada tahap ini, perawat menilai keberhasilan 

tindakan, mendokumentasikan tindakan secara lengkap dan 

akurat yang meliputi aktivitas perawat, respon pasien, 

tanggal/jam, nomor diagnosis keperawatan serta tanda 

tangan (Rohmah & Walid, 2012). 

H. Metode Implementasi 

1. Membantu dalam aktifitas kehidupan sehari – hari 

Aktifitas sehari-hari merupakan aktifitas yang dilakukan 

sepanjang hari seperti makan, berpakaian, menyikat gigi, 

berhias, dan personal hygiene. 

2. Konseling 
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Konseling adalah metode implementasi dimana perawat 

membantu pasien memecahkan masalah dengan mengenali 

dan menangani stressnya, membantu memudahkan 

hubungan interpersonal antara pasien, keluarga dan petugas 

kesehatan. Konseling ini bertujuan membantu pasien 

menerima perubahan yang bisa saja terjadi yang akibat dari 

stress. 

3. Penyuluhan 

Metode implementasi ini digunakan untuk menyajikan prinsip 

prosedur dan tekhnik yang tepat terkait perawatan 

kesehatan untuk pasien serta sebagai media informasi 

pasien mengenai penyakit. 

4. Memberikan askep secara langsung 

5. Kompensasi untuk reaksi yang merugikan 

6. Tindakan preventif 

Tindakan yang dilaksanakan dengan menghindari penyakit, 

mencegah terjadinya komplikasi dan mencegah 

penyalahgunaan alat serta obat-obatan. 

7. Tekhnik tepat dalam menyiapkan pasien 

8. Tindakan menyelamatkan jiwa 

9. Mencapai tujuan perawatan 

10. Mengawasi dan mengevaluasi kerja dari tim 

I. Pendokumentasian Implementasi  

1. Hal-hal yang perlu didokumentasikan pada tahap 

implementasi : 

a. Mencatat waktu dan tanggal pelaksanaan 

b. Mencatat diagnosis keperawatan nomor berapa yang 

dilakukan intervensi tersebut 

c. Mencatat semua jenis intervensi keperawatan  

d. Berikan tanda tangan dan nama jelas perawat satu tim 

kesehatan yang telah melakukan  intervensi. (potter-

perry, 2010) 

2. Petunjuk Pendokumentasian Pelaksanaan 

(Implementasi) 
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a. Gunakan ballpoint tertulis jelas, tulis dengan huruf 

cetak bila tulisan tidak jelas. Bila salah tidak boleh di 

tipp ex tetapi dicoret saja, dan ditulis kembali diatas 

atau  disamping. 

b. Jangan lupa selalu menuliskan waktu, jam pelaksanaan 

c. Jangan  membiarkan baris kosong, tetapi buatlah garis 

kesamping untuk mengisi tempat yang tidak digunakan 

d. Dokumentasikan sesegera mungkin setelah tindakan 

dilaksanakan guna menghindari kealpaan (lupa) 

e. Gunakan kata kerja aktif, untuk menjelaskan apa yang 

dikerjakan. 

f. Dokumentasikan bagaimana respon pasien terhadap 

tindakan yang dilakukan 

g. Dokumentasikan aspek keamanan, kenyamanan dan 

pengawasan infeksi terhadap pasien. Juga tindakan-

tindakan invasive harus dicatat. 

h. Dokumentasikan pula modifikasi lingkungan bila itu 

merupakan bagian dari tindakan keperawatan. 

i. Dokumentasikan persetujuan keluarga untuk prosedur 

khusus dan tindakan invasif  yang mempunyai resiko 

tambahan. 

j. Dokumentasikan semua informasi yang diberikan dan 

pendidikan kesehatan yang diberikan. 

k. Dokumentasikan dengan jelas, lengkap, bukan berarti 

semua kalimat harus ditulis,tetapi kata kata kunci dan 

simbol-simbol / lambang-lambang sudah baku/lazim 

dapat digunakan. 

l. Hindarkan penggunaan kata yang tidak jelas,bila perlu 

tuliskan ungkapan pasien untuk memperjelas maksud 
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3. Pedoman Pendokumentasian Impelementasi 

Contoh Format pendokumentasian implementasi 

keperawatan 

No Tgl/ Jam Diagnosis Masalah Tidakan Kolaboratif Paraf 

       

a. Nomor diagnosis keperawatan/masalah kolaboratif. 

Tulislah nomor diagnosis keperawatan/masalah 

kolaboratif sesuai dengan masalah yang sudah 

teridentifikasi dalam format diagnosis keperawatan. 

b. Tanggal/jam 

Tulislah tanggal,  bulan,  dan jam pelaksanaan tindakan 

keperawatan. 

c. Tindakan 

1) Tulislah nomor urut tindakan 

2) Tindakan dituliskan berdasarkan urutan 

pelaksanaan tindakan 

3) Tulislah tindakan yang dilakukan beserta hasil atau 

respon yang jelas 

4) Jangan lupa menuliskan nama/jenis obat,  dosis, 

cara memberikan,  dan instruksi medis yang lain 

dengan jela 

5) Jangan menuliskan istilah 

sering,  kecil,  besar,  atau istilah lain yang dapat 

menimbulkan persepsi yang berbeda atau masih 

menimbulkan pertanyaan. 

6) Untuk tindakan pendidikan kesehatan tulislah 

“melakukan penkes”  

d. Paraf 

Tuliskan paraf dan nama terang perawat atau petugas 

yang memberikan intervensi 

 



56 

 

BAB VI 

EVALUASI 

A. Pengertian  

Evaluasi merupakan penilaian dengan membandingkan 

perubahan keadaan pasien berdasarkan yang diamati dengan 

tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan 

(Rohmam & Walid, 2012). Menurut Deswani (2009), evaluasi 

keperawatan adalah mengkaji respon pasien setelah dilakukan 

tindakan keperawatan dan mengkaji ulang tindakan keperawatan 

yang telah diberikan. Sedangkan menurut Manurung (2011), 

evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus untuk menentukan apakah rencana keperawatan 

efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi 

rencana atau menghentikan rencana keperawatan. 

Menurut Asmadi (2008), terdapat tiga kemungkinan hasil 

evaluasi yang terkait dengan pencapaian tujuan keperawatan, 

yaitu:  

1. Tujuan tercapai jika pasien menunjukan perubahan sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan.  

2. Tujuan tercapai sebagian atau pasien masih dalam proses 

pencapaian tujuan jika pasien menunjukan perubahan pada 

sebagian kriteria yang telah ditetapkan.  

3. Tujuan tidak tercapai jika pasien hanya menunjukan sedikit 

perubahan dan tidak ada kemajuan sama sekali serta dapat 

timbul masalah baru.  

B. Tujuan 

Menurut Iyer dan Camp (2005), evaluasi dilakukan  untuk 

menilai kemampuan pasien dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat respon pasien 

terhadap tindakan keperawatan yang diberikan sehingga perawat 

dapat mengambil keputusan untuk tindakan berikutnya yang 

terdiri dari:  
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1. Mengakhiri rencana tindakan keperawatan (jika pasien telah 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan) 

2. Memodifikasi rencana tindakan keperawatan (jika pasien 

mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan) 

3. Meneruskan rencana tindakan keperawatan (jika pasien 

memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan). 

C. Jenis-jenis Evaluasi 

Menurut Rohmam dan Walid (2012), jenis-jenis evaluasi 

keperawatan adalah sebagai berikut: 

1. Evaluasi Proses (Formatif) 

a. Evaluasi yang dilakukan setiap selesai tindakan 

b. Berorientasi pada etiologi 

c. Dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan yang 

telah ditentukan tercapai. 

2. Evaluasi Hasil (Sumatif) 

a. Evaluasi yang dilakukan setelah akhir tindakan 

keperawatan secara paripurna 

b. Berorientasi pada masalah keperawatan 

c. Menjelaskan keberhasilan/ ketidakberhasilan 

d. Rekapitulasi dan kesimpulan status kesehatan pasien 

sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. 

D. Komponen Evaluasi 

Menurut Rohmam dan Walid (2012), komponen evaluasi 

yang digunakan adalah SOAP/SOAPIE/SOAPIER untuk 

memudahkan perawat dalam mengevaluasi atau memantau 

perkembangan pasien. 

S : Data Subjektif 

 Perawat menuliskan keluhan pasien yang masih dirasakan 

setelah diberikan tindakan keperawatan. 

O : Data Objektif 

Data objektif merupakan data yang berdasarkan pada hasil 

pengukuran atau observasi perawat secara langsung kepada 
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pasien dan yang dirasakan pasien setelah diberikan tindakan 

keperawatan. 

A : Analisis 

  Analisis merupakan  interpretasi data subjektif dan data 

objektif. Analisis merupakan suatu masalah atau diagnosis 

keperawatan yang masih terjadi atau juga dapat dituliskan 

masalah/diagnosis baru yang terjadi akibat perubahan status 

kesehatan pasien yang telah teridentifikasi datanya dalam 

data subjektif dan objektif. 

P : Planning 

Perencanaan keperawatan yag akan dilanjutkan, dihentikan, 

dimodifikasi atau ditambahkan dari rencana tindakan 

keperawatan yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan 

yang telah menunjukkan hasil yang memuaskan dan tidak 

memerlukan tindakan ulang pada umumnya dihentikan. 

Tindakan yang perlu dilanjutkan adalah tindakan yang masih 

kompeten untuk menyelesaikan masalah pasien dan 

membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilannya. 

Tindakan yang perlu dimodifikasi adalah tindakan yang 

dirasa dapat membantu menyelesaikan masalah pasien, 

tetapi perlu ditingkatkan  kualitasnya atau mempunyai 

alternatif pilihan yang lain yang diduga dapat membantu 

mempercepat proses penyembuhan. 

I : Implementasi 

 Implementasi merupakan tindakan keperawatan yang 

dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah teridentifikasi 

dalam komponen P (perencanaan). Jangan lupa menuliskan 

tanggal dan jam pelaksanaan. 

E : Evaluasi 

 Evaluasi adalah respons pasien setelah dilakukan tindakan  

keperawatan. 

R : Reassesment 

 Reassesment merupakan pengkajian ulang yang dilakukan 

terhadap perencanaan setelah hasil evaluasi diketahui. 
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Apakah rencana tindakan keperawatan perlu dilanjutkan, 

dimodifikasi atau dihentikan. 

E. Kerangka Waktu dalam Evaluasi 

Evaluasi proses dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai 

dengan perubahan pasien dan evaluasi hasil dilakukan pada akhir 

pencapaian tujuan. Pada prinsipnya, semakin cepat perubahan 

yang terjadi pada pasien baik ke arah perbaikan atau penurunan, 

semakin sering evaluasi proses itu dilakukan (Rohman & Walid, 

2012). 

F. Proses Evaluasi 

1. Mengukur pencapaian tujuan 

a. Aspek kognitif 

Pengukuran perubahan kognitif dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1) Interview/ tanya jawab 

Menanyakan kembali segala sesuatu yang 

telah dijelaskan oleh perawat untuk mengklarifikasi 

pemahaman pasien/keluarga terhadap pengetahuan 

yang telah diberikan. Pengukuran pengetahuan ini 

untuk menjamin bahwa apa yang telah disampaikan 

benar-benar telah dipahami dengan baik dan benar. 

a) Komprehensif 

Merupakan pertanyaan yang diajukan 

berdasarkan pemahaman pasien terhadap 

perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Contoh: 

ciri apa yang Anda rasakan ? 

b) Aplikasi fakta 

Pertanyaan berdasarkan aplikasi fakta adalah 

pertanyaan yang ditujukan untuk 

mengidentifikasi pemahaman pasien pada tingkat 

aplikasi. Perawat mengajukan beberapa situasi 

atau kondisi yang mungkin terjadi pada pasien 

dan pasien diminta untuk menentukan alternatif 

pemecahan masalahnya. Contoh: apa yang akan 
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Anda lakukan jika Anda berjalan kemudian 

merasa sesak ? 

2) Tulis  

Pertanyaan tertulis telah disiapkan 

sebelumnya dan berdasarkan tujuan dan kriteria 

evaluasi yang telah ditetapkan. Teknik evaluasi 

tertulis ini jarang digunakan untuk pendidikan 

kesehatan individual, umumnya digunakan untuk 

mengevaluasi tindakan pendidikan kesehatan yang 

diberikan secara berkelompok dengan topik yang 

sama sehingga dapat menghemat waktu. 

b. Aspek afektif 

Pengukuran aspek afektif dapat dilakukan dengan 

dua cara: 

1) Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap perubahan emosional 

pasien: apakah pasien telah kooperatif atau apakah 

mekanisme koping telah efektif. 

2) Feedback dari staf kesehatan lain 

Umpan balik, masukan, dan pengamatan 

dari staf yang lain dapat juga digunakan sebagai 

salah satu informasi tentang aspek afektif pasien. 

c. Psikomotor 

Pengukuran perubahan aspek psikomotor dapat 

dilakukan melalui observasi secara langsung terhadap 

perubahan perilaku pasien. 

d. Perubahan fungsi tubuh 

Merupakan komponen yang paling sering menjadi 

kriteria evaluasi. Berdasarkan pengamatan di rumah 

sakit, pada umumnya dari daftar diagnosis keperawatan 

yang ada kebanyakan bersifat fisik sehingga kriteria hasil 

yang ingin dicapai mengacu pada aspek perubahan fungsi 



61 

 

tubuh. Untuk mengukur perubahan fungsi tubuh, dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

1) Observasi 

2) Interview 

3) Pemeriksaan fisik 

2. Penentuan keputusan  

a. pasien telah mencapai hasil yang telah ditentukan dalam 

tujuan. Kondisi ini dapat dicapai apabila semua data 

yang ditentukan dalam kriteria hasil sudah terpenuhi. 

b. pasien masih dalam proses mencapai hasil yang 

ditentukan. Kondisi ini dicapai apabila sebagian saja dari 

kriteria hasil yang ditentukan terpenuhi. 

c. pasien tidak dapat mencapai hasil yang telah ditentukan. 

Kondisi ini ditentukan apabila hanya sebagian kecil atau 

tidak ada sama sekali dari kriteria hasil yang terpenuhi. 

Selain itu, dapat juga terjadi kondisi dimana kondisi 

pasien semakin buruk sehingga timbul masalah yang 

baru.  
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PEDOMAN PENGISIAN FORMAT EVALUASI 

1. Masalah Keperawatan/ Kolaboratif  

Tulis masalah keperawatan atau masalah kolaboratif (hanya 

problem saja). 

2. Tanggal/ Jam 

Tulis tanggal, bulan, tahun, dan jam waktu evaluasi dilakukan. 

3. Catatan Perkembangan (Menggunakan SOAP) 

a. Tulislah data perkembangan yang diperoleh dari catatan 

tindakan keperawatan. 

b. Tulislah data dalam kelompok data subjektif dan objektif (S-

O). 

c. Tulislah data perkembangan yang hanya sesuai dengan 

kriteria hasil dan jangan menuliskan data yang tidak perlu 

atau meniadakan data yang diperlukan. 

d. Tulislah masalah keperawatan atau kondisi keperawatan 

dalam analisis (A) untuk evaluasi proses. Contoh: nyeri 

akut/nyeri akut berlanjut/nyeri akut masih terjadi. 

e. Tulislah dalam analisis (A) tujuan teratasi, teratasi sebagian, 

tidak teratasi untuk evaluasi hasil. 

f. Bila ditemukan masalah yang baru, tuliskan masalah dalam 

bentuk diagnosis keperawatan dengan formulasi tepat. 

g. Tulislah dalam perencanaan (P) nomor dari rencana tindakan 

keperawatan untuk rencana tindakan yang dikehendaki untuk 

dilanjutkan atau dipertahankan atau dihentikan. 

h. Tuliskan rencana tindakan baru bila dikehendaki sebagaimana 

teknik penulisan rencana tindakan. 

i. Bila menggunakan SOAPIE/ SOAPIER, tulislah pelaksanaan 

tindakan dalam item I untuk implementasi dan respons 

pasien dituliskan dalam item E atau evaluasi, kemudian 

tentukan rencana berikutnya pada item R atau reassesment.  

4. Paraf  

Tulislah nama terang dan paraf. 
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Tabel. 6.1 Contoh Format Evaluasi (Rohma, 2012) 

Masalah Keperawatan/ 

Kolaboratif 

Tanggal/ Jam Catatan 

Perkembangan  

Paraf  

 

 

 

 

 

   

 

Contoh Evaluasi menggunakan SOAP 

Masalah 

Keperawatan

/ Kolaboratif 

Tanggal/ 

Jam 

Catatan Perkembangan  Paraf  

Defisit nutrisi 

 

9-1-2019/ 

07.30 WITA 

S :Masih mengeluh “nafsu 

makan menurun dan 

hanya bisa 

menghabiskan ½ dari 

porsi yang disiapkan”. 

O :membran mukosa pucat, 

bising usus hiperaktif, 

BB: 50 kg. TD: 100/80 

mmHg. 

A : - Defisit nutrisi 

P : - Rencana tindakan 

1,2,3 dan 4 

dilanjutkan. 

Vonny 

Tabel 6.2 Contoh evaluasi dengan menggunakan SOAP 
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Contoh Evaluasi menggunakan SOAPIE 

Masalah 

Keperawatan

/ Kolaboratif 

Tanggal/ 

Jam 

Catatan Perkembangan  Paraf  

Ansietas  

 

9-1-2019/ 

07.30 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 WITA 

 

 

 

 

 

08.15 WITA 

 

09.00 WITA 

S :Masih mengeluh 

“khawatir dengan 

penyakitnya yang 

dirasakan tidak 

sembuh-sembuh dan 

sulit berkonsentrasi” 

O :Tekanan darah: 150/80 

mmHg, nadi: 105 

x/menit, frekuensi 

pernapasan: 26 

x/menit, kontak mata 

buruk.  

A : - Ansietas , atau 

ansietas masih 

berlanjut  

P : - Rencana tindakan 1 

dihentikan 

- Rencana 

tindakan2,3 dan 4 

dilanjutkan. 

- Lakukan 

modifikasi 

relaksasi napas 

dalam. 

I : - Dorong pasien dan 

orang dekat untuk 

berkomunikasi satu 

Vonny 
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sama lain, berbagi 

pertanyaan dan 

kekhawatiran. 

- Beri privasi untuk 

pasien dan orang 

dekat. 

- Dorong diskusi 

mengenai harapan 

setelah pulang. 

E :- pasien mampu 

berkomunikasi 

dengan 

keluarganya 

mengenai penyakit 

dan kekhawatiran 

yang dialaminya. 

- pasien memperoleh 

privasi untuk 

berinteraksi dengan 

orang terdekatnya. 

- pasien secara 

terbuka 

mengungkapkan 

harapannya jika 

pulang ke rumah. 

- Tekanan darah: 

120/80 mmHg, 

nadi: 190 x/menit, 

frekuensi 

pernapasan: 22 

x/menit, kontak 

mata baik. 

Tabel 6.3 Contoh evaluasi dengan menggunakan SOAPIE 
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Contoh Evaluasi menggunakan SOAPIER 

Masalah 

Keperawatan

/ Kolaboratif 

Tanggal/ 

Jam 

Catatan Perkembangan  Paraf  

Nyeri akut 

 

9-1-2019/ 

10.00 WITA 

 

 

 

 

 

 

 

S :Masih mengeluh “sakit 

kepala seperti 

tertusuk-tusuk dan 

makin bertambah 

hebat dengan skala 

nyeri 7”. 

O : - Tekanan darah: 

160/90 mmHg 

- Nadi: 105 x/menit  

- Frekuensi 

pernapasan: 26 

x/menit 

- Tampak meringis 

dan memegangi 

kepalanya. 

A : - Nyeri akut berlanjut, 

timbul masalah baru, 

ansietas. 

Vonny 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P : - Tujuan: pasien 

mampu mengontrol 

ansietas yang 

dialaminya. 

- Kriteria hasil: 

a. Nyeri 

berkurang  

b. Tanda-tanda 

vital dalam 
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rentang 

normal: TD: 

120/90 

mmHg, N: 

60-100 

x/menit, R: 

16-24 

x/menit. 

c. pasien 

mampu 

mengenali 

dan 

mengungkap

kan 

perasaannya 

terkait 

penyakit yang 

dialaminya. 

d. Mengidentifik

asi penyebab 

dan faktor 

kontribusi. 

e. Mengungkapk

an penurunan 

ansietas atau 

ketakutan. 

- Rencana tindakan 

1 dihentikan 

- Dorong pasien 

dan orang dekat 

untuk 

berkomunikasi 

satu sama lain, 

berbagi 
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10.15 

 

 

 

 

10.30 

 

10.45 

 

 

 

11.00 

 

 

11.10 

 

11.15 

 

 

11.20 

pertanyaan dan 

kekhawatiran. 

- Beri privasi untuk 

pasien dan orang 

dekat. 

- Beri periode 

istirahat dan 

waktu tidur tanpa 

gangguan serta 

lingkungan yang 

tenang. 

- Rencana tindakan 

2 dan 3 

dilanjutkan. 

- Lakukan 

kolaborasi 

pemberian:  

a. Analgesik 

paracetamol 

b. Lakukan 

observasi 

keadaan 

umum, 

tingkat 

kesadaran, 

suhu, nadi, 

RR. 

I :- Mendorong pasien dan 

orang dekat 

untuk 

berkomunikasi 

satu sama lain, 

berbagi 
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pertanyaan dan 

kekhawatiran. 

- Memberi privasi 

untuk pasien dan 

orang dekat. 

- Memberi periode 

istirahat dan 

waktu tidur tanpa 

gangguan serta 

lingkungan yang 

tenang. 

- Memantau teknik 

relaksasi napas 

dalam yang 

dilakukan pasien. 

- Memeriksa 

tekanan darah, 

nadi, suhu dan 

pernapasan 

- Mengobservasi 

keadaan umum 

dan tingkat 

kesadaran. 

- Melakukan 

kolaborasi 

pemberian: 

paracetamol. 

E : - pasien berkomunikasi 

dengan 

keluarganya 

mengenai 

kondisinya saat 

ini. 
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- Keadaan umum: 

lemah 

- Kesadaran 

umum: 

composmentis 

- Tekanan darah: 

130/80 mmHg 

- Nadi:80 x/menit 

- Suhu:36, 7 oC 

- Respirasi: 23 

x/menit 

- Skala nyeri: 5 

R :Tujuan tercapai 

sebagian, 

rencana tindakan 

ikuti protap 

perawatan 

intensif. 

 

 

Tabel 6.4 Contoh evaluasi dengan menggunakan SOAPIER 
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BAB VII 

APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN MEDIKAL MEDAH 

A. Pengkajian 

A. IDENTITAS 

1. Nama   : Tn “M” 

2. Umur   : 66 tahun 

3. Pendidikan  : S1 

4. Pekerjaan   : PNS 

5. Suku   : Bugis / Indonesia 

6. Agama   : Islam 

7. Status perkawinan : Kawin 

8. Alamat   : Jalan x 

9. Sumber informasi : Keluarga pasien dan pasien 

10. Ruang rawat  : Ruang Y 

11. Tgl/jam masuk  : 15 oktober 2018 / 14:30 

12. Tgl/jam pengambilan data : 20 oktober 2018 / 07:00 

13. Diagnosa Masuk  : Tumor buli-buli 

14. Cara Masuk  : Brangkar 

15. Perawat/tim yang  bertanggungjawab : Perawat 

Ruangan 

B. RIWAYAT KESEHATAN 

1. Keluhan utama  : Nyeri 

2. Keluhan saat ini  : Saat dilakukan pengkajian 

pada hari senin 30 oktober 2018, dengan kesadaran 

komposmentis, keadaan umum lemah, pasien 

mengeluh nyeri perut bagian bawah seperti ada 

benjolan, pasien mengatakan nyeri datang secara tiba-

tiba seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri 

dengan skala 3 dengan durasi ≤ 30 menit, pasien 

mengatakan kencingnya terkadang tidak lancar dan 

tersumbat, keluarga mengatakan pasien jarang 

minum, keluarga mengatakan pasien tidak nafsu 
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makan, mual dan makanan tidak dihabiskan, pasien 

mengatakan sulit tidur, pasien merasa gelisah. 

3. BB sebelum sakit  : 53 kg 

C. KEADAAN UMUM 

1. Kesadaran : Kompos Mentis  (E4, M5, M6) 

2. Peserta mengerti tentang penyakitnya: Ya 

D. KEBUTUHAN DASAR 

1. Rasa Nyaman Nyeri 

a. Suhu  : 36,5 O C 

b. Pengkajian Nyeri 

P : Tumor buli-buli 

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : nyeri tekan perut bagian bawah 

(suprapubik) 

S : Skala nyeri  3 (NRS) 

T : Pada saat bergerak ( beraktifitas) durasi ± 

30 menit 

c. Respon emosional  : Ekspresi wajah 

gelisah 

d. Cara mengatasi nyeri : Posisi yang 

nyaman dan teknik relaksasi 

e. Masalah Keperawatan : Nyeri 

2. Nutrisi 

a. TB    : 165 cm 

b. BB     : 48 Kg 

c. IMT    : 17,6 (BB Kurang) 

d. Kebiasaan Makan  : ¼ porsi diberikan 

e. Keluhan saat ini  : Tidak nafsu 

makan, mual 

f. Disembuhkan dengan : Pemberian asuhan 

gizi 

g. Pembesaran tiroid  : - 

h. Hernia/massa  : - 

i. Penampilan lidah  : Bersih 
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j. Porsi makanan yang dihabiskan : ¼ porsi yang 

dihabiskan 

k. Makanan yang disukai : Nasi+lauk+ikan 

l. Masalah Keperawatan : Defisit Nutrisi 

3. Kebersihan Perorangan 

a. Kebiasaan mandi  : Sebelum: 2x 

sehari,  Saat ini: Washlap 1x sehari 

b. Cuci rambut   : Tidak pernah 

selama dirawat di RS 

c. Kebiasaan gosok gigi : 1 kali sehari 

d. Kebersihan badan  : Bersih 

e. Keadaan rambut  : Hitam bercampur 

uban 

f. Keadaan kulit kepala : Bersih 

g. Membran  mukosa   : Pucat  

h. Keadaan kuku  : Panjang, kotor 

i. Keadaan vulva / perineal : Tidak dikaji 

j. Keluhan saat ini  : Tidak ada 

k. Masalah Keperawatan : Tidak ada 

4. Cairan 

a. Kebiasaan Minum  : ± 1700 cc/ 24 jam 

b. Jenis   : Air putih 

c. Turgor kulit   : Jelek 

d. Punggung Kuku  : Tidak sianosis 

e. Warna   : Merah muda 

f. Pengisian Kapiler  : ≤ 2 detik 

g. Konjungtiva   : Anemis 

h. Sklera   : Ikterik 

i. Edema    : Tidak 

j. Terpasang Infus  : IVFD Natrium 

Clorida 0.9 % 20 tpm (tangan kiri) 

k. Masalah Keperawatan : - 

5. Aktivitas dan Latihan 

a. Aktivitas waktu luang : Tidak ada 
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b. Kesulitan bergerak  : ya karena pasien 

tampak lemah 

c. Kekuatan otot  : 

 

 

d. Tonus otot   : Normal 

e. Postur   : Tegap 

f. Tremor   : Tidak ada 

g. Rentang gerak  : Pasif 

h. Keluhan saat ini  : Lemah 

i. Pelaksanaan aktivitas : Dibantu oleh 

perawat dan keluarga (Partial care) 

6. Eliminasi  

a. Kebiasaan BAB  : 1-2 x sehari, 

menggunakan popok 

b. BAK    : Pasien terpasang 

kateter urine 

c. Keluhan BAK saat ini : Riwayat 

hematuria, aliran urinenya kadang tersumbat, 

tidak lancar (retensi urine), terpasang kateter 

three way urin, produksi urine 1000 cc /24 jam 

dengan spooling NaCl 0.9 % 20 tpm warna 

kuning jernih. 

d. Peristaltik usus  : 15 x/ menit 

e. Abdomen   : Nyeri tekan pada 

supra pubik 

f. Nyeri tekan   : Ada 

g. Lunak/keras   : Lunak 

h. Masalah keperawatan : - 

7. Oksigenasi 

a. Nadi   : 80x/menit reguler 

b. Pernapasan   : 22 x/menit 

c. TD    : 130/80 mmHg 

d. Bunyi nafas   : Bronchovesikuler 

5   5 

5   5 
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e. Bunyi nafas tambahan : Tidak ada 

f. Respirasi   : Tidak ada keluhan 

g. Sirkulasi oksigenasi  : Tidak ada keluhan 

h. Riwayat penyakit  : Tuberkulosis paru 

i. Pemajanan terhadap udara berbahaya : 

Perokok 

j. Irama nafas   : teratur (reguler) 

k. Sputum   : tidak ada 

l. Dada   : simetris 

m. Masalah keperawatan : - 

8. Tidur dan istirahat 

a. Kebiasaan tidur  : Malam 

b. Lama tidur   : 

Tidur malam : 1:00 wita-04:00 wita 

Tidur siang  : 13:00 wita-14:00 wita 

Tidur malam+tidur siang 3 jam+1 jam = 4 jam 

c. Kebiasaan tidur  : Memadamkan 

lampu 

d. Masalah keperawatan : Gangguan Pola 

Tidur 

9. Pencegahan terhadap bahaya 

a. Refleksi   : Tidak ada masalah 

b. Penglihatan   : Tidak ada masalah 

c. Pendengaran  : Tidak ada masalah 

d. Penciuman   : Tidak ada masalah 

e. Perabaan   : Tidak ada masalah 

f. Kulit   : Tidak ada masalah 

10. Neurosensoris 

a. Rasa ingin pingsan / pusing: Pusing 

b. Stroke   : Tidak 

c. Kejang   : Tidak 

d. Status mental  : Terorientasi 

e. Kesadaran   : Composmentis 
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f. Memori saat ini  : Pasien masih bisa 

mengingat memori saat ini 

g. Ukuran reaksi pupil  : Isokor 2,5mm/2,5 

mm ki/ka 

h. Facial drop   : Gelisah 

i. Genggaman tangan : Kuat 

j. Koordinasi   : Seimbang 

k. reflex tendon  : Kontraksi otot 

bisep dan trisep 

11. Keamanan 

a. Perubahan sistem imun : Pasien menderita 

hepatitis (penanda hepatitis dengan hasil HBsAg 

(ELISA) Reactive). 

b. Transfusi   : FFP 8 bag 400 cc, 

tanggal 31 oktober 2018 

c. Fraktur/ dislokasi  : Tidak ada 

fraktur/dislokasi 

d. Arthritis/sendi tidak stabil: Tidak ada nyeri sendi 

e. Kekuatan umum  : Lemah 

f. Cara berjalan  : Dibantu perawat 

dan keluarga 

g. ROM   : Pasif 

12. Seksualitas 

a. Gangguan prostat  : Tidak ada 

b. Pemeriksaan penis : Terpasang kateter urin 

13. Keseimbangan dan peningkatan Hubungan risiko 

serta interaksi sosial 

a. Lama Perkawinan   : 30 tahun 

hidup dengan suami 

b. Orang pendukung lain  : istri dan 

keluarga lainnya 

c. Peran dalam struktur keluarga : Suami 

d. Psikologis    : Gelisah 

e. Keputusasaan   : Pasrah 
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f. Sosiologis    : 

Komunikasi lancar 

g. Spiritual : selama sakit pasien tidak pernah 

sholat 5 

waktu 

h. Kegiataan keagamaan : Tidak ada 

E. Penyuluhan dan pembelajaran 

1. Bahasa dominan  : Bugis  

2. Informasi yang telah disampaikan:  

a. Pengaturan jam besuk 

b. Hak dan kewajiban pasien 

c. Petugas yang merawat 

3. Masalah yang telah dijelaskan: 

a. Perawatan diri di rumah sakit 

b. Obat-obatan yang diberikan 

c. Faktor resiko keluarga : hepatitis, TB paru 
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F. DATA GENOGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Laki- laki  :  Pasien 

  : Perempuan        ? : Umur tidak diketahui 

  : Meninggal     ___ : Serumah 

      |    : Garis keturunan    - - - : Menikah 

G1 : Generasi dari kakek dan nenek pasien (orang tua dari 

ayah pasien) telah meninggal dunia dengan penyebab 

yang tidak diketahui. Generasi dari kakek dan nenek pasien 

(orang tua dari ibu pasien ) telah meninggal dengan 

penyebab yang tidak diketahui 

G2 : Generasi dari orang tua pasien (ayah dan ibu ) telah 

meninggal dunia dengan penyebab yang tidak diketahui. 

G3 : Pasien berusia 66 tahun dengan diagnosa Tumor Buli-buli 
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G. DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG  

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium 

Parameter Hasil Nilai Rujukan 

RBC 2,78 4.00-6.00 (106/uL) 

HGB 8.6 12.0-16.0 g/dL 

HCT 25.0 37.0-48.0 % 

PLT 104 150-400 (103/uL) 

PCT 0.097 150-400 (103/uL) 

PDW 24.0 11.0-18.0 % 

Albumin 2.8 3.5-5.0 gr/dl 

Ureum 70 10-50 mg/dl 

Kalium 4.1 3.5-5.1 mmol/l 

Kreatinin 2.3 L(<1.3); P(<1.1) mg/dl 

 

2. Hasil Pemeriksaan Diagnostik  

a. USG Abdomen  

Kesan: Sugestif massa buli-buli, Asites 

3. Terapi Pengobatan 

Obat Dosis Waktu Rute 

Pemberian 

Tujuan 

Ceftriaxone  1 gr 12 jam Intravena Antibiotic 

Paracetamol 1 gr 8 jam Intravena Antipiretik 

dan 
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analgesic 

Omeprazole 40 mg 12 jam Intravena Menurunka

n kadar 

asam 

dilambung 

Cootail  12 jam Drips/ 

Intravena 

Untuk 

menurunka

n rasa 

nyeri 

Zint 20 mg 24 jam Oral Suplemen 

tuntuk zat 

besi dan 

untuk 

pasien 

dengan 

kekuranga

n mineral  

B complex 2 

Tablet  

8 jam Oral Membantu 

proses 

metabolism

e 

Curcuma  400 

mg 

8 jam Oral Memelihara 

fungsi hati 
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H. KLASIFIKASI DATA 

DATA SUBJEKTIF DATA OBJEKTIF 

1. Pasien mengeluh nyeri 

perut bagian bawah seperti 

ada benjolan 

2. Pasien mengatakan nyeri 

bertambah saat bergerak 

atau beraktifitas 

3. Pasien mengatakan nyeri 

datang secara tiba-tiba 

seperti ditusuk-tusuk 

4. Pasien mengatakan nyeri 

skala 3 dengan durasi ± 30 

menit 

5. Pasien mengatakan 

kencingnya terkadang tidak 

lancer dan tersumbat 

6. Keluarga pasien 

mengatakan pasien jarang 

minum 

7. Keluarga pasien 

mengatakan pasien tidak 

menghabiskan makanannya 

8. Keluarga pasien 

mengatakan pasien tidak 

nafsu makan dan mual 

9. Pasien mengatakan sulit 

tidur 

10. Pasien merasa gelisah 

1. Nampak keadaan umum 

lemah 

2. Nyeri tekan subra pubik 

3. P:  Adanya massa buli-buli 

Q: Nyeri tiba-tiba, seperti 

ditusuk-tusuk 

R:  Nyeri tekan pada supra 

pubik 

S: Skala ringan 3 (NRS)  

T: Pada saat bergerak ( 

beraktifitas) durasi ± 30 

menit 

4. Observasi TTV 

     TD : 130/80 mmHg 

N  : 80 x/menit 

P   : 22 x/menit 

S   : 36,5 oC/ frontal 

5. Terpasang infuse NaCl 0,9%  

20 tetes permenit pada 

tanagan kiri 

6. Terpasang spooling kateter 

NaCl 0,9% 20 tetes permenit 

7. Terpasang kateter urin, 

1000cc, warna kuning ( 

katetertryway) 

8. Nampak pasien gelisah dan 

sulit tidur 

9. Nampak wajah pasien 

gelisah 

10. Nampak pasien tidak 
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mengahabiskan makanan 

11. Nampak bibir pasien kering/ 

pecah-pecah 

12. Nampak turgor kulit pasien 

jelek 

13. Hasil USG Abdomen adnya 

massa buli-buli 

14. Nampak pasien hanya 

menghabisakan 1/4 porsi 

dari makananya 

15. RBC : 2,78 106/mm3 

HGB : 8,6 g/dl 

PLT  : 104 103/mm3 

Albumin : 2,8 gr/dl 

Ur    : 70 mg/dl 

Cr    : 2,3 mg/dl 
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I. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DASAR 

KATEGORI DAN SUB KATEGORI 
DATA SUBJEKTIF DAN 

OBJEKTIF 

FISIOLOGIS 

RESPIRASI  RR : 22 x/menit 

SIRKULASI 

S        : 36,5 0C/ frontal 

N       : 80 x/ menit (Reguler) 

RBC  : 2,78 106/uL 

HGB  : 8.6 g/dl  

HCT  : 25.0 % 

PCT   : 104 103/uL 

NUTRISI DAN 

CAIRAN 

BB turunyaitu 48 Kg 

BB sebelumsakit 53 Kg 

TB 165 Cm 

IMT 17,6  

TerpasanginfusNaCl 0,9% 20 

tetes/ menit 

Mual 

Tidaknafsumakan 

Albumin 2,8 gr/dl 
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ELIMINASI 

Kebiasaan BAB 1-2 x/ hari 

menggunakan popok 

Aliran urin tidak lancar 

Retensi urin 

Terpasang kateter urin 1000 

cc/24 jam, warnakuning 

Terpasnag spooling katetr NaCl 

0,9% 

AKTIVITAS DAN 

ISTIRAHAT 

Sebelum sakit  ± 8 jam 

Saat sakit tidak teratur dan sulit 

tidur 

Pelaksanaan aktifitas dibantu 

oleh keluarga 

NEUROSENSORI 
 

REPRODUKSI DAN 

SEKSUALITAS 

Laki- laki 

Adanya massa buli- buli 

Terpasang kateter urin 

PSIKOLOGIS 
NYERI DAN 

KENYAMANAN 

Pasien mengeluh nyeri perut 

bagian bawah seperti ada 

benjolan 

Pasien mengatakan nyeri 

bertambah saat bergerak 

Pasien mengatakan nyeri 
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datang secara tiba-tiba ditusuk 

Pasien mengatakan nyeri skla 3 

durasi ≤ 30 menit 

Pasien merasa gelisah 

Terpasang infuse NaCl 0,9 % 20 

tetes/ menit 

INTEGRITAS EGO 
 

PERTUMBUHAN 

DAN 

PERKEMBANGAN 

Umur 66 tahun 

PERILAKU 

KEBERSIHAN DIRI 
Nampak bersih 

PENYULUHAN DAN 

PEMBELAJARAN 

 

RELASIONAL 
INTERAKSI SOSIAL 

Pasien merupakan seorang PNS 

LINGKUNGAN 

KEAMANAN DAN 

PROTEKSI 
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J. ANALISA DATA 

     NO DATA ETIOLOGI 

MASAL

AH 

KEPER

AWAT

AN 

1.  Data Subjektif:  

1. Nyeri tekan pada supra 

pubik 

2. Pasien mengeluh nyeri 

perut bagian bawah 

seperti ada benjolan 

3. Pasien mengatakan 

nyeri bertambah saat 

bergerak atau 

beraktifitas 

4. Pasien mengatakan 

nyeri datang secara 

tiba-tiba seperti 

ditusuk - tusuk 

5. Pasien mengatakan 

nyeri skala 3 dengan 

durasi ± 30 menit 

Data Objektif:  

1. Nampak keadaan 

umum lemah 

2. P: Adanya massa 

buli-buli 

Q: Nyeri tiba-tiba, 

seperti ditusuk-tusuk 

R: nyeri tekan pada 

suprapubik 

Faktor prediposisi pekerjaan, 

perokok, ISK, minuman 

 

Tumor Buli-buli 

 

Okulasi ureter 

 

 

Refluks 

 

Hidronerfosis, nyeri 

pinggang, supra pubik 

 

Meningkatkan akumulasi 

cairan intrastial 

 

Distensi abdomen 

 

Terjadi pelepasan mediator 

kimia ( histamin, 

bradikardin, prostaglandin) 

 

Merangsang nosiseptor 

 

Medulla spinalis 

 

Kortekscerebri 

Nyeri 

Akut 
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S: Skala ringan 3 

(NRS)  

T: Pada saat bergerak 

( beraktifitas) durasi ± 

30 menit 

3. Hasil USG 

Abdomen adanya massa 

buli-buli 

4. Ur    : 70 mg/dl 

Cr    : 2,3 mg/dl 

 

Nyeri dipresepsikan 

 

Nyeri Akut 

 

 

 

2.  Data Subjektif: 

1. Pasien mengatakan 

kencingnya terkadang 

tidak lancer dan 

tersumbat 

2. Keluarga pasien 

mengatakan pasien 

jarang minum 

Data Objektif:  

1. Terpasang infuse NaCl 

0,9% 20 tetes 

permenit pada tanagn 

kiri 

2. Terpasang spooling 

kateter NaCl 0,9% 20 

tetes permenit 

3. Terpasang kateter 

urin, 1000cc, warna 

kuning ( kateter try 

way) 

4. Ur    : 70 mg/dl 

Cr    : 2,3 mg/dl 

 

Pekerjaan, perokok, ISK, 

minum kopi 

 

Tumorbuli-buli 

 

Metastase 

 

Invasipadablader 

 

Disfungsi neorologis 

 

Retensi urin 

(sulit/ sukar 

berkemih) 

Retensi  

Urin 
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3.  Data Subjektif:  

1. Keluarga pasien 

mengatakan pasien 

tidak menghabiskan 

makanannya 

2. Keluarga pasien 

mengatakan pasien 

tidak nafsu makan 

dan mual 

Data Objektif 

1. Nampak pasien tidak 

mengahabiskan 

makanan 

2. Menghabiskan 

makan ¼ porsi 

diberikan 

3. Nampak turgor kulit 

pasien jelek 

4. Membran mukosa 

pucat 

5. HGB : 8,6 g/dl 

PLT:104 103/mm3 

Albumin:2,8 gr/dl 

Pekerjaan, perokok, ISK, 

minum kopi 

 

TumorBuli-buli 

 

Oklusi Ureter 

 

Refluks 

 

Hidronerfosis, nyeri 

pinggang, suprapubik 

 

Ginjal membesar 

 

Gangguan rasa nyaman 

 

Anoreksia, mual, berat 

badan menurun 

 

Defisit Nutrisi 

Defisit 

Nutrisi 

4.  Data Subjektif 

1. Pasien mengatakan 

sulit tidur 

2. Pasien merasa 

gelisah 

Data Objektif 

1. Nampak pasien 

gelisah 

 

Pekerjaan, perokok, ISK, 

minum kopi 

 

TumorBuli-buli 

 

Ulserasi, infeksi skunder 

(panas waktu kencing, 

merasa panas dan tubuh 

lemah) 

 

Gangg

uan 

Pola 

Tidur 
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Kencing bercampur darah( 

hematuria) 

 

Cemas 

 

Sulit tidur dan gelisah 

 

Gangguan Pola Tidur 

 

 

 

 

B. Diagnosis Keperawatan 

1. Nyeri akut 

2. Retensi urin 

3. Defisit nutrisi 

4. Gangguan pola tidur 
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C. Intervensi 

INTERVENSI KEPERAWATAN 

Nama Pasien  : Tn “M”      No.RM  : xxxxxxx 

Umur Pasien : 66 Tahun      Dx.Medik : Tumor Buli-Buli 

No Diagnosa Keperawatan 

Rencana Tindakan Keperawatan 

Luaran 

keperawatan 

Intervensi Keperawatan 

(NIC) 
Rasional 

1.  Nyeri akut berhubungan 

dengan agen pencedera 

fisiologis (obstruksi anatomik 

atau proses inflamasi) ditandai 

dengan : 

Ds : 

1. Pasien mengeluh nyeri 

perut bagian bawah  

seperti ada benjolan 

Nyeri akut 

menurun 

1. Identifikasi nyeri secara 

komprehensif, termasuk 

lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, dan factor 

prespitasi. 

2. Beri posisi anatomis yang 

nyaman sesuai keinginan 

pasien. 

3. Ajarkan teknik non 

farmakologi (Kompres 

1. Mengidentifikasi 

derajat nyeri 

dan membantu 

dalam 

menentukan 

intervensi 

berikutnya  

2. Membantu 

mengurangi 

nyeri yang 

dirasakan 
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2. Pasien mengatakan nyeri 

bertambah saat bergerak  

3. Pasien mengatakan nyeri 

datang secara tiba-tiba 

seperti ditusuk-tusuk 

4. Pasien mengatakan nyeri 

skala “3” durasi ≤ 30 

menit  

Do : 

1. Nampak keadaan umum 

lemah 

2. Nyeri tekan suprapubik 

3. P : Adanya masaa buli-buli 

Q : Nyeri tiba-tiba seperti 

ditusuk-tusuk 

R : Nyeri tekan pada supa 

pubik 

S : Skala nyeri “3” 

T : pada saat bergerak 

(durasi ≤30 menit) 

Hangat). 

4. Penatalaksanaan 

pemberian obat anlagetik 

sesuai indikasi 

pasien 

3. Teknik relaksasi 

dapat 

membantu 

mengurangi 

rasa nyeri 

4. Analgetik dapat 

meringankan 

rasa nyeri yang 

dirasakan 

pasien 
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4. Hasil USG : 

- Sugestif massa buli-

buli 

- Asites  

2.  Retensi urin berhubungan 

dengan disfungsi neurologis 

ditandai dengan : 

Ds : 

1. Pasien mengatakan 

kencingnya kadang tidak 

lancer 

2. Keluarga mengatakan 

pasien jarang minum 

Do: 

1. Terpasang infus NaCl 0,9 

% pada tangan kiri 

2. Terpasang spopling 

kateter 0,9 % pada 

tangan kanan 

Eliminasi urin 

membaik 

1. Monitor pengeluaran 

urin termasuk frekuensi, 

konsistensi, volume, dan 

warna urin 

2. Monitor hasil 

pemeriksaan 

laboratorium (BUN, 

Kreatinin) 

3. Bantu pasien memilih 

pasien yang nyaman 

untuk berkemih  

4. Anjurkan pasien untuk 

minum ± 8 liter per hari 

 

 

1. Berguna untuk 

mengevaluasi 

obstruksi dan 

penilaian 

intervensi yang 

tepat 

2. Peninggian BUN, 

Kreatinin 

menunjukkan 

disfungsi ginjal  

3. Mendorong 

pasase urin dan 

meningkatan 

rasa normalitas 

4. Peningkatan 

aliran cairan 

mempertahanka
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3. Terpasang kateter urin 

1000 cc  

4. Nampak urun berwarna 

kuning pekat 

5. Ureum : 70 mg/dl 

Kreatinin : 2,3 mg/dl 

 

5. Penatalaksanaan 

pemasangan kateter urin 

dan pemberian obat 

sesuai indikasi 

n perfusi ginjal 

dan 

membersihkan 

ginjal dan 

kandung kemih 

dari 

pertumbuhan 

bakteri 

5. Membantu 

untuk 

meminimalkan 

kandung kemih. 

3.  Defisit Nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan 

mencerna makanan, ditandai 

dengan : 

Ds : 

1. Keluarga mengatakan 

pasien tidak nafsu makan 

dan mual  

Nutrisi membaik  1. Identifikasi status nutrisi 

pasien, turgor kulit, 

berat badan saat ini, dan 

integritas mukosa mulut  

2. Berikan makanan yang 

sesuai terapi yang 

diberikan oleh gizi 

3. Anjurkan pasien untuk 

makan sedikit tapi sering 

1. Menjadi data 

fokus untuk 

menentukan 

rencana 

tindakan 

selanjutnya  

2. Meningkatkan 

intake makanan 

dan nutrisi 
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2. Keluarga mengatakan 

pasien tidak 

menghabiskan 

makanannya  

3. Hanya menghabiskan ¼ 

porsi yang dihabiskan 

Do : 

1. Nampak pasien tidak 

menghabiskan makanan 

2. Nampak bibir pasien 

kering dan pecah  

3. Nampak turgor kulit 

kering 

4. Albumin : 2,8 

HGB :8,6 G/dl 

PLT : 100 . 103/ mm3 

4. Kolaborasi dengan 

tenaga kesehatan 

(analisis) untuk 

pemeriksaan albumin 

pasien 

3. Memudahkan 

proses 

pencernaan dan 

toleransi pasien 

terhadap nutisi 

4. Mengontrol 

keefektifan 

tindakan 

terutama 

dengan kadar 

protein rendah  

4.  Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

hambatan lingkungan ditandai 

Pola tidur 

membaik  

1. Identifikasi faktor yang 

menyebabkan gangguan 

tidur  

2. Monitor tanda vital  

1. Untuk 

mengidentifikasi 

penyebab aktual 

dari gangguan 
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dengan : 

Ds : 

1. Pasien mengatakan sulit 

tidur  

2. Pasien merasa gelisah  

Do : 

1. Nampak pasien gelisah 

2. Nampak pasien sulit tidur  

3. Berikan lingkungan yang 

tenang dan kondusif 

tutup pintu, cahaya 

lampu dan tidak berisik 

4. Ajarkan teknik relaksasi 

dan distraksi. 

tidur 

2. Mengetahui 

kesadaran dan 

kondisi tubuh 

dalam keadaan 

normal atau 

tidak 

3. Tindakan ini 

dapat 

mendorong 

istirahat dan 

tidur dengan 

cepat dan 

nyaman 

4. Untuk 

menenangkan 

pikiran dari 

kegelisahan dan 

mengurangi 

ketegangan 

otot. 
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D. Implementasi 

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

Nama Pasien  : TN “M”         No.RM 

 : xxxxxxx 

Umur Pasien  : 66 Tahun        

 Dx. Medik : Tumor Buli-buli 

No. No.Dx 
Hari, 

TGl/Jam 
Implementasi Keperawatan Nama Jelas Paraf 

1. Dx. I Rabu, 

31/10/18 

 

11.30 

 

1. Mengidentifikasi nyeri secara komprehensif, 

termasuk lokasi, karakterisktik, durasi frekuensi, 

kualitas dan faktor prespitasi 

Hasil : P  : Adanya massa buli-buli  

            Q : Nyeri tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk 

            R : Nyeri tekan pada suprapubik 

            S  : Skala nyeri 3 “NRS” 

            T : Saat bergerak ≤ 30 menit  

2. Memberikan posisi anatomis yang nyaman 
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11.40 

 

11.45 

sesuai keinginan pasien 

Hasil : Posisi dengan Supinasi, paien merasa 

nyaman 

3. Mengajarkan teknik non farmakologi (Kompres 

Hangat) 

Hasil : pasien tau dan mampu tapi belum mau 

melakukan 

4. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik 

sesuai indikasi 

Hasil : telah diberikan paracetamol 1 gr/8 

jam/IV. Pasien masih merasa nyeri bila 

bergerak  

2. Dx. II Rabu, 

31/10/18 

 

1. Memonitor pengeluaran urin termasuk 

frekuensi, konsistensi, volume dan warna urin 

Hasil : volume 1000 cc/24 warna kuning 

2. Memonitor hasil pemeriksaaan laboratorium 

(BUN,kreatinin) 

Hasil : ureum : 70 mg/dl 

            Kreatinin :2,3 mg/dl 

3. Membantu pasien memilih posisi yang nyaman 
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untuk berkemih  

Hasil : terpasang Kateter 

4. Menganjurkan pasien untuk sering minum 

Hasil : keluarga mengatakan pasien malas 

minum 

5. Penatalaksanaan pemasangan kateter urin 

Hasil : telah terpasang kateter dengan terpasang 

spooling kateter NaCl 0,9% 20 Tpm 

3. Dx. III Rabu, 

31/10/18 

 

1. Mengidentifikasi status nutrisi pasien, turgor 

kulit, berat badan saat ini dan integritas mukosa 

kering. 

Hasil : LILA 21 cm, turgor kulit kering, berat 

badan saat ini 48 Kg, mukosa mulut 

kering  

2. Memberikan makanan sesuai terapi yang 

diberikan oleh ahli gizi 

Hasil : telah diberikan bubur + lauk hewani + 

lauk nabati + sayur 

3. Menganjurkan pasien untuk makan sedikit tapi 

sering sesuai indikasi 
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Hasil : pasien tidak nafsu makan 

4. Kolabrasi dengan tenaga kesehatan (analisis) 

untuk pemeriksaan albumin dan haemoglobin 

Hasil : Albumin 2,8 gr/dl 

                    HGB 8,69 g/dl (anemia) 

4. Dx. IV Rabu, 

31/10/18 

1. Mengidentifikasikan faktor yang menyebabkan 

gangguan tidur  

Hasil : pasien mengatakan dirinya sulit tidur 

karena memikirkan kondisinya 

2. Memonitor tanda vital  

Hasil : TD : 130/80 mmhg 

            N   : 80×/i 

            P   : 22×/i 

            S   : 36,7 ◦C  

3. Memberikan lingkungan yang tenang dan 

kodusif  

Hasil : pasien dirawat dikamar 3 bed 1 bersama 

3 pasien lainnya sehingga lingkungan 

tidak tenang dan kondusif, pasien merasa 

tidak nyaman 
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4. Mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi  

Hasil : Pasien belum kooperatif 

  



101 

 

E. Implementasi 

EVALUASI KEPERAWATAN 

Hari/Tgl Waktu Evaluasi (SOAP) Nama jelas 

Rabu, 

31/10/18 

 

Dx.I 

 S : Pasien mengatakan nyeri pada bagian supra pubik bila bergerak 

dan beraktifitas terlalu lama 

O : - P  : Adanya massa buli-buli  

    Q : Nyeri tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk 

    R : Nyeri tekan pada suprapubik 

    S  : Skala nyeri 3 “NRS” 

    T : Saat bergerak ≤ 30 menit   

  TD : 130/80 mmhg 

      N   : 80×/i 

      P   : 22×/i 

      S   : 36,7 ◦C  

A : Nyeri akut belum teratasi  

P : Lanjutkan Intervensi  

1. Identifikasi nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, 
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karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan factor prespitasi. 

2. Beri posisi anatomis yang nyaman sesuai keinginan pasien. 

3. Ajarkan teknik non farmakologi (Kompres Hangat) 

4. Penatalaksanaan pemberian obat anlagetik sesuai indikasi 

Dx.II  S : Pasien mengatakan pasien jarang minum  

O :   - Terpasang Kateter Urin 

- Ureum : 70 mg/dl 

- Kreatinin :2,3 mg/dl 

A : Gangguan Eliminasi belum teratasi  

P : Lanjutkan Intervensi  

1. Monitor pengeluaran urin termasuk frekuensi, konsistensi, 

volume, dan warna urin  

2. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium (BUN,Kreatinin) 

3. Bantu pasien memilih pasien yang nyaman untuk berkemih  

4. Anjurkan pasien untuk minum  

5. Penatalaksanaan pemasangan kateter urin dan pemberian 

obat sesuai indikasi 

 

Dx.III  S : Keluarga mengatakan pasien kurang nafsu makan  
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O : - Nampak turgor kulit kering  

-  Mukosa mulut kering  

- Albumin 2,8 (hipoalbuminemia) 

A : Defisit nutrisi belum teratasi  

P : Lanjutkan intervensi  

1. Identifikasi status nutrisi pasien, turgor kulit, berat badan saat 

ini, dan integritas mukosa mulut  

2. Berikan makanan yang sesuai terapi yang diberikan oleh gizi 

3. Anjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering 

4. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan (analisis) untuk 

pemeriksaan albumin 

Dx.IV  S: Pasien mengatakan dirinya sulit tidur  

O : - Nampak pasien gelisah 

-   Nampak pasien lemah 

A : Gangguan pola tidur belum teratasi 

P : Lanjutkan Intervensi  
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1. Identifikasi faktor yang menyebabkan gangguan tidur  

2. Monitor tanda vital 

3. Berikan lingkungan yang tenang dan kondusif tutup pintu, 

cahaya lampu dan tidak berisik 

4. Ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. 
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