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Assalamualaikum Wr. Wb.   

Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

penyusunan modul “Intervensi Keperawatan Pencegahan Pre Eklampsia pada Ibu 

Hamil”, dapat terselesaikan. Modul ini diperuntukkan bagi perawat dalam 

memberikan pendidikan kesehatan terkait intervensi keperawatan untuk ibu hamil 

dalam mencegah preeklampsia. Dalam pemberian pendidkan kesehatan terkait 

masalah pencegahan preeklampsia pada ibu hamil, perawat memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan, pendidik dan 

konselor. Intervensi keperawatan dalam mencegah masalah preeklampsia pada ibu 

hamil sangat penting diberikan mengingat banyaknya faktor-faktor yang dapat 

memnyebabkan masalah tersebut dialami oleh ibu hamil terutama di trisemester 3 

kehamilan dan juga menjadi ancaman terbesar penyebab kematian ibu saat 

melahirkan. Oleh karena itu, modul ini berisi informasi-informasi yang diharapkan 

mampu memberikan konstribusi secara optimal dalam pencegahan masalah 

preeklampsia pada ibu hamil serta berkonstribusi dalam mencegah kematian ibu 

saat melahirkan.  

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi perawat dalam membantu 

menjalankan tugas dalam memberikan asuhan keperawatan, memberikan 

penguatan keyakinan dan mendorong ibu hamil untuk melakukan pola hidup sehat 

selamakehamilan. Ucapan teriman kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.     

Depok, Juni 2020 
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PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang  

esehatan ibu hamil merupakan perhatian dunia. Kesehatan ibu hamil 

melalui kontrol Angka kematian Ibu menjadi target utama dalam SDG’s 

2030. Faktanya, hingga saat ini AKI masih relatif tinggi. Data dari World 

Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa setiap hari di dunia sebanyak 830 

ibu meninggal akibat kehamilan dan persalinan. 99% kematian ibu berasal dari 

negara berkembang (WHO, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

AKI yang cukup tinggi, khususnya dalam kawasan ASIA tenggara, dengan angka 

190 per 100.000 kelahiran hidup kelahiran hidup. Mekipun Angka Kematian Ibu 

sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi belum mencapai target 

SDG’s 2015-2030 yaitu kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup.  

Kementrian Kesehatan menyebutkan bahwa kematian ibu di Indonesia masih 

didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan 

(HDK), dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah dengan proporsi perdarahan 

dan infeksi cenderung mengalami penurunan, sedangkan HDK proporsinya semakin 

meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan 

oleh HDK terutama preeklampsia-eklampsia. Begitu juga di Sulawesi Selatan, sejak 

tahun 2013, AKI meningkat menjadi 16,27/100.000 kelahiran, dan kabupaten Gowa 

merupakan 3 besar daerah dengan AKI tertiggi. Kenaikan ini tentu menjadi 

pertanyaan besar, karena dalam 5 tahun terakhir telah banyak program yang 

diluncurkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menurunkan AKI, namun 

penurunan AKI tetap belum mencapai target. 

Selama ini, telah banyak protap yang berisi penatalaksanaan kasus 

preeklampsia. Intervensi tersebut disusun oleh lembaga nasional baik itu Kemenkes 

maupun POGI (POGI, 2016). Tetapi, jika dikaji, penatalaksanaan tersebut berfokus 

pada kasus yang telah terjadi dan penatalaksanaan medis. Sementara masih ada 

pengembangan pentalaksanaan yang berorientasi preventif, sehingga lebih efektif 

dalam menurukan AKI akibat preeklampsia. Intervensi keperawatan yang termuat 

dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), berisi beberapa pilihan 

intervensi yang dapat menjadi tindakan preventif kasus preeklampsia.  

K 



2 

 

Modul Intervensi keperawatan Pencegahan Pencegahan Pre Eklampsia pada Ibu Hamil 

 

Hasnah 

Untuk mencapai tindakan tersebut diperlukan adanya upaya promosi 

kesehatan berupa pembuatan panduan intervensi keperawatan yang dapat dilakukan 

oleh perawat dalam merawat Ibu hamil untuk mencegah risiko preeklampsia.  

Perawat merupakan salah satu petugas kesehatan yang berperan tidak hanya 

sebagai pemberi asuhan akan tetapi dapat berperan sebagai pendidik yang 

diharapkan mampu memberikan infomasi tentang intervensi keperawatan yang dapat 

dilakukan oleh ibu hamil dalam mencegah preeklampsia. Informasi dalam panduan 

ini berisi materi terkait konsep preeklampsia, manajemen stres, latihan fisik selama 

kehamilan dan nutrisi untuk ibu hamil serta pedoman dokumentasi dalam membuat 

asuhan keperawatan pada ibu hamil.  

1.2 Tujuan  

1.2.1 Tujuan Umum 

Modul ini sebagai panduan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan 

berupa intervensi pendidikan kesehatan terkait manajemen diri hipertensi untuk 

meningkatkan efikasi diri dan motivasi pada klien dengan hipertensi. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Modul ini digunakan sebagai panduan bagi perawat dalam memberikan 

edukasi kepada ibu hamil agar mampu: 

1.2.2.1 Meningkatkan pengetahuan Ibu hamil dalam melakukan pencegahan 

terkait masalah preeklampsia. 

1.2.2.2 Meningkatkan sikap dan keterampilan ibu hamil dalam menerapkan 

materi-materi yang diajarkan sehingga mampu mencegah timbulnya preeklampsia: 

1) Mampu mengelola stres selama kehamilan 

2) Mampu melakukan latihan fisik selama kehamilan 

3) Mampu mengelola nutrisi yang baik selama kehamilan 

1.3 Materi Modul 

Modul pendidikan kesehatan ini membahas tentang materi yang dapat 

perawat berikan kepada Ibu hamil selama masa kehamilan untuk mencegah masalah 

preeklamsi. Modul perawat ini memuat beberapa materi yaitu konsep preeklampsia, 

manajemen stres yang dapat diajarkan kepada ibu hamil dalam mengelola stresnya 

selama kehamilan dan mempersiapkan persalinan, materi terkait latihan fisik sebagai 

materi yang dapat perawat berikan atau ajarkan kepada ibu hamil untuk 
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meningkatkan kemampuan atau kondisi fisiknya selama masa kehamilan dan 

mempersiapkan persalinan, materi terkait nutrisi selama kehamilan yang dapat 

diajarkan kepada ibu hamil untuk mempertahankan keseimbangan nutrisi yang 

dikonsumsi selama masa kahamilan.  

1.4 Penggunaan Modul 

Modul ini sebagai panduan perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan 

kepada ibu hamil untuk mencegah pre-eklampsia.     

1.5 Metode Pengajaran  

Metode pendidikan kesehatan yang digunakan dalam bentuk ceramah, review 

materi, diskusi, dan demonstrasi.  

1.6 Media Pengajaran 

Media dalam pendidikan kesehatan ini menggunakan modul dan LCD. 

1.7 Waktu dan Tempat 

Setiap pertemuan pada pendidikan kesehatan akan dilakukan selama 60 

menit dan tempat disesuaikan dengan kondisi perawat dan ibu hamil.  



4 

 

Modul Intervensi keperawatan Pencegahan Pencegahan Pre Eklampsia pada Ibu Hamil 

 

Hasnah 

MATERI – 1 

KONSEP PRE-EKLAMPSIA 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Materi 1 : Konsep Pre Eklampsia  

Sasaran  :  Ibu hamil dengan risiko pre eklampsia 

Tempat : Disesuaikan 

Hari/Tanggal :    Disesuaikan 

Waktu : 1 x 60 menit 

 

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang pre eklampsia, ibu hamil dapat 

mengetahui tentang pre eklampsia dan upaya untuk mencegah terjadinya pre 

eklampsia,  

 

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Setelah diberikan penyuluhan selama 1 x 60 menit, klien dengan hipertensi      mampu :  

1. Menjelaskan pengertian pre eklampsia 

2. Menjelaskan tanda dan gejala pre eklampsia 

3. Menjelaskan penyebab terjadinya pre eklampsia 

4. Menjelaskan faktor risiko dan klasifikasi dari pre eklampsia 

5. Menjelaskan tentang penatalaksanaan pre eklampsia secara non farmakologi 

(intervensi keperawatan) 

 

C. SASARAN 

Ibu hamil terutama ibu hamil dengan risiko preeklampsia 

 

D. MATERI  

1. Pengetian pre eklampsia 

2. Tanda dan gejala pre eklampsia 

3. Penyebab terjadinya pre eklampsia 

4. Faktor risiko dan klasifikasi dari pre eklampsia 



5 

 

Modul Intervensi keperawatan Pencegahan Pencegahan Pre Eklampsia pada Ibu Hamil 

 

Hasnah 

5. Penatalaksanaan pre eklampsia secara non farmakologi (intervensi keperawatan) 

 

E. METODE  

• Ceramah 

• Tanya jawab 

• Demonstrasi 

 

F. MEDIA 

Modul, lembar balik/LCD 

 

G. SETTING TEMPAT  

 

 Keterangan:  

  : Perawat 

 : Ibu hamil dengan 

risiko preeklampsia 

 

   

H. KRITERIA EVALUASI  

a. Struktur 

▪ Perawat telah menyiapkan materi yang akan diberikan  

▪ Klien siap dan menyepakati waktu pendidikan kesehatan 

▪ Media siap digunakan  

b. Proses 

▪ Klien aktif berpartisipasi dalam mengikuti diskusi. 

▪ Klien dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. 

▪ Klien dapat melakukan latihan/demostrasi berbagai teknik manajemen stres 

c. Hasil 

▪  Klien mampu menjelaskan pengertian pre eklampsia 

▪ Klien mampu menjelaskan tanda dan gejala pre eklampsia 

▪ Klien mampu menjelaskan penyebab terjadinya pre eklampsia 

▪ Klien mampu menjelaskan faktor risiko dan klasifikasi dari pre eklampsia 

▪ Klien mampu menjelaskan tentang penatalaksanaan pre eklampsia secara non 

farmakologi (intervensi keperawatan) 
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I. KEGIATAN PENYULUHAN  

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1 5 menit 
Pembukaan:  

• Memperkenalkan diri  

• Menjelaskan tujuan dari pendidikan 
kesehatan 

• Menyebutkan topik pendidikan kesehatan 
yang akan disampaikan  

• Menjawab salam 

dan mendengaran  

• Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

terkait materi yang 

disampaikan 

 
2 50 Menit Pelaksanaan:  

• Menjelaskan pengertian pre eklampsia 

• Menjelaskan tanda dan gejala pre 

eklampsia 

• Menjelaskan penyebab terjadinya pre 

eklampsia 

• Menjelaskan faktor risiko dan klasifikasi 

dari pre eklampsia 

• Menjelaskan tentang penatalaksanaan 

pre eklampsia secara non farmakologi 

(intervensi keperawatan) Menjelaskan 

pengertian manajemen stres 

• Menanyakan pada klien tentang materi 

yang diberikan dan memberi inforcement 

positif kepada klien. 

 

• Mendengarkan 

dan 

memperhatikan  

• Mengajukan 

pertanyaan  

• Demonstrasi  

• Menuliskan tindak 

lanjut 

• Menjawab dan 

menjelaskan 

pertanyaan 

3 5 menit Terminasi:  

• Memberikan kesimpulan tentang kegiatan 

yang dilakukan 

• Mengucapkan terima kasih kepada klien 

yang telah mengikuti kegiatan. 

• Melakukan kontrak terkait topik, waktu, 

dan tempat pertemuan disesi selanjutnya  

• Mengucapkan salam  

• Mendengarkan 

dan membalas 

salam  
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MATERI -1: PENDIDIKAN KESEHATAN  

KONSEP PRE-EKLAMPSIA 

 

• Apa pre eklampsia itu? 

Pre eklampsia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh ibu hamil 

yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria terjadi pada usia kehamilan diatas 20 

minggu, jika tidak ditangani akan berlanjut menjadi eklampsia. Pengertian lain dari pre 

eklampsia adalah sindrom khusus kehamilan yang mempengaruhi banyak sistem organ 

yang ditandai dengan peningkatan tekanan sistolik diatas 160 mmHg dan/atau tekanan 

diastolik lebih besar 110 mmHg.   

 

• Bagaimana mengetahui terjadinya pre eklampsia? 

Pre eklampsia terjadi dengan adanya tada dan gejalan yang ditimbulkan. Adapun tanda 

dan gejala dari pre eklampsia adalah sakit kepala; masalah dengan penglihatan, seperti 

penglihatan kabur; nyeri hebat tepat dibawah tulang rusuk; muntah; pembengkakan 

wajah, tangan atau kaki yang mendadak.  

 

• Apa yang menyebabkan pre eklampsia terjadi? 

Penyebab pre eklampsia belum diketahui secara pasti, namun diduga karena gangguan 

multisystem. Penyebab tersebut unik untuk kehamilan manusia. Pre eklampsia ditandai 

dengan respons vaskular abnormal plasentasi yang dikaitkan dengan peningkatan 

sistemik resistensi vaskular, peningkatan agregasi trombosit, aktivasi sistem koagulasi, 

dan endothelial disfungsi. Temuan klinis pre eklampsia dapat bermanifestasi sebagai 

sindrom maternal (hipertensi dan proteinuria dengan atau tanpa lainnya kelainan 

multisistem) atau sindrom janin (keterlambatan pertumbuhan janin, berkurangnya cairan 

ketuban, dan menurunnya saturasi oksigen. 

 

• Apa saja faktor risiko dari pre eklampsia dan klasifikasinya? 

Faktor resiko pre eklampsia diklasifikasi menjadi dua kategori yaitu: 

a. Sedang: 

 - Usia kehamilan pertama ≥ 40 tahun 

 - Interval kehamilan> 10 tahun  

 - BMI ≥ 35 kg / m2 pada kunjungan pertama 

 - Riwayat keluarga pre eklampsia  

 - Penyakit hipertensi berulang pada beberapa kehamilan 
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b. Tinggi  

 - Penyakit hipertensi selama kehamilan 

 - Penyakit ginjal kronis  

 - Penyakit autoimun seperti lupus sistemik erythematosis atau antiphospholipid 

syndrome Tipe 1 atau diabetes tipe 2 

 - Hipertensi kronis 

 

• Bagaimana penatalaksanaan atau cara mengendalikan pre eklampsia secara non 

farmakologi? 

Masalah pre eklampsia dapat ditangani atau dikendalikan melalui terapi farmakologi dan 

non farmakologi. Terapi farmakologi diberikan melalui terapi obat-obatan sedangkan 

terapi non farmakologi dapat ditangani, salah satunya melalui intervensi keperawatan 

yang terdiri dari manajemen nutrisi pada ibu hamil; manajemen stres yaitu dengan 

menerapkan teknik-teknik mengelola stres seperti napas dalam, hipnosis 5 jari, guide 

imagery, terapi dzikir; menerapkan latihan fisik pada ibu hamil salah satunya melalui 

latihan yoga. Pemberian intervensi-intervensi tersebut diberikan melalui proses asuhan 

keperawatan. 
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MATERI – 2 

MANAJEMEN STRES 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Materi 2 : Manajemen Stres  

Sasaran  :  Ibu hamil dengan risiko pre eklampsia 

Tempat : Disesuaikan 

Hari/Tanggal :   Disesuaikan 

Waktu : 1 x 60 menit 

 

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Setelah pemberian pendidikan kesehatan terkait manajemen stres, ibu hamil dengan 

risiko preeklamsi dapat mengetahui pengertian manajemen stres, tujuan manajemen 

stres serta teknik manajemen stres. 

 

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Setelah diberikan penyuluhan selama 1 x 60 menit, Ibu hamil mampu :  

1. Menjelaskan pengertian manajemen stres 

2. Menjelaskan tujuan manajemen stres 

3. Menjelaskan teknik manajemen stres 

4. Demonstrasi teknik-teknik manajemen stres 

a. Latihan napas dalam 

b. Guide Imagery 

c. Terapi Dzikir 

d. Hipnosis 5 jari 

 

C. SASARAN 

Ibu hamil terutama ibu hamil dengan risiko preeklampsia 

  

D. MATERI  

1. Pengertian manajemen stres  

2. Tujuan manajemen stres  

3. Teknik manajemen stres  
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4. Demonstrasi teknik-teknik manajemen stres  

a. Latihan napas dalam 

b. Guide Imagery 

c. Terapi Dzikir 

d. Hipnosis 5 Jari 

 

E. METODE  

• Ceramah 

• Tanya jawab 

• Demonstrasi 

 

F. MEDIA 

Modul, lembar balik/LCD 

 

G. SETTING TEMPAT  

 Keterangan:  

  : Perawat 

 : Ibu hamil dengan 

risiko preeklampsia 

   

H. KRITERIA EVALUASI  

a. Struktur 

▪ Perawat telah menyiapkan materi yang akan diberikan  

▪ Klien siap dan menyepakati waktu pendidikan kesehatan 

▪ Media siap digunakan  

b. Proses 

▪ Klien aktif berpartisipasi dalam mengikuti diskusi. 

▪ Klien dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. 

▪ Klien dapat melakukan latihan/demostrasi berbagai teknik manajemen stres 

c. Hasil 

• Klien mampu menjelaskan kembali pengertian manajemen stres 

• Klien mampu menjelaskan tujuan manajemen stres 

• Klien mampu menjelaskan teknik manajemen stres 

• Klien mampu mendemonstrasikan salah satu teknik manajemen stres 

a. Latihan napas dalam 
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b. Yoga 

c. Guide Imagery 

d. Terapi Dzikir 

e. Hipnosis 5 Jari 

 

I. KEGIATAN PENYULUHAN  

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1 5 menit 
Pembukaan:  

• Memperkenalkan diri  

• Menjelaskan tujuan dari pendidikan 

kesehatan 

• Menyebutkan topik pendidikan kesehatan 

yang akan disampaikan  

• Menjawab salam 

dan mendengaran  

• Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

terkait materi yang 

disampaikan 

 
2 50 Menit Pelaksanaan:  

• Menjelaskan pengertian manajemen stres 

• Menjelaskan tujuan manajemen stres 

• Menjelaskan teknik manajemen stres 

• Demonstrasi teknik-teknik manajemen 

stres 

a. Latihan napas dalam 

b. Mild Yoga 

c. Guide Imagery 

d. Terapi Dzikir 

e. Hipnosis 5 Jari 

• Menanyakan pada klien tentang materi 

yang diberikan dan memberi inforcement 

positif kepada klien. 

 

• Mendengarkan 

dan 

memperhatikan  

• Mengajukan 

pertanyaan  

• Demonstrasi  

• Menuliskan tindak 

lanjut 

• Menjawab dan 

menjelaskan 

pertanyaan 

3 5 menit Terminasi:  

• Memberikan kesimpulan tentang kegiatan 

yang dilakukan 

• Mengucapkan terima kasih kepada klien 

yang telah mengikuti kegiatan. 

• Melakukan kontrak terkait topik, waktu, 

dan tempat pertemuan disesi selanjutnya  

• Mengucapkan salam  

• Mendengarkan 

dan membalas 

salam  
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MATERI - 2 : PENDIDIKAN KESEHATAN  

MANAJEMEN STRES  

 

• Apa manajemen stres itu? 

Stres merupakan reaksi adaptif seseorang terhadap tantangan atau ancaman yang 

dihadapi. Pada umumnya, seseorang yang mengalmi stres akan merasakan perasaan 

cemas, depresi, tertekan, takut, letih bahkan marah. Stres dapat menimbulkan perubahan 

aliran darah dan stres yang terus menerus pada ibu hamil dapat menimbulkan risiko 

preeklamsi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam mengelola stres atau disebut 

manajemen stres sehingga dapat mencegah berbagai dampak buruk yang ditimbulkan. 

Pengelolaan stres atau manajemen stres dapat dilakukan dengan memaksimalkan 

potensi yang dimiliki.  

 

• Apa tujuan dilakukannya manajemen stres? 

Mengurangi tingkat stres dan menurunkan tekanan darah terutama pada ibu hamil. 

 

• Seperti apa teknik yang dilakukan untuk menangani stres pada ibu hamil? 

Strategi yang dapat dilakukan oleh ibu hamil dalam mengelola stres diantaranya dengan 

menerapkan latihan berikut: 

1. Relaksasi napas dalam  

Apa relaksasi napas dalam itu? 

Relaksasi napas dalam merupakan suatu bentuk relaksasi dengan melakukan tarikan 

dan hembusan napas. Bernapas dengan lambat (menahan tarikan napas secara 

maksimal) dan dilanjutkan dengan mengeluarkan atau menghembuskan napas melalui 

mulut secara perlahan. Teknik relaksasi ini adalah latihan pernafasan sederhana yang 

memiliki manfaat terapi berupa menstabilkan tekanan darah, mengendalikan hormon 

stres serta mengatur detak jantung. 

Apa tujuan dari relaksasi napasa dalam? 

Latihan napas dalam dapat meningkatkan kemampuan paru untuk menghirup udara, 

memperbaiki kondisi oksigenasi dalam darah, dapat meningkatkan saturasi oksigen, 

membuat keadaan rileks sehingga dapat mengontrol peningkatan hormon stres.   

Apa indikasi dilakukan relaksasi napas dalam? 

Relaksasi napas dalam dapat dilakukan pada individu yang mengalami stres fisik 

maupun emosional, nyeri, ansietas, depresi salah satunya pada ibu hamil. 
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Bagaimana prinsip-prinsip relaksasi napas dalam? 

Relaksasi nafas dalam pada prinsipnya merupakan salah satu intervensi keperawatan 

yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan asuhan. Perawat mengedukasi klien 

tentang bagaimana cara melakukan latihan napas dalam, mulai dari menarik napas 

dengan lambat, menahan inspirasi secara maksimal dan bagaimana menghembuskan 

napas secara perlahan. Ketenangan yang ditimbulkan dari napas dalam berasal dari 

zat yang disebut oksida nitrat alami. Zat oksida nitrat alami saat dilakukan napas 

dalam akan memasuki paru-paru bahkan pusat otak, sehingga tekanan darah yang 

dalam keadaan tinggi bisa menurun. Selain itu, ketika menarik nafas dengan panjang 

dan dalam, tubuh akan mengirimkan sinyal untuk memperlambat reaksi di otak, 

sehingga ada perubahan hormonal dan faktor-faktor fisiologis lain. Melalui cara 

tersebut sehingga denyut jantung lambat serta menurunkan tekanan darah yang tinggi 

dan tingkat stres. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan napas 

dalam yaitu:  

a. Lingkungan yang tenang 

b. Kondisi rileks 

c. Konsentrasi sambil memejamkan mata 

Bagaimana tahapan melakukan relaksasi napas dalam? 

a. Persiapan 

Persiapan lingkungan berupa lingkungan yang tenang dengan posisi yang nyaman.  

b. Pelaksanaan 

1) Duduk dikursi atau berbaring yang membuat nyaman. Jika duduk jaga punggung 

agar tetap lurus. Jika berbaring, taruh bantal di bawah lutut agar posisi tetap 

bengkok dalam saat relaksasi. 

2) Tangan diletakkan dipaha dengan telapak tangan menghadap ke atas atau 

bawah.  

3) Menutup mata untuk mencegah pikiran terganggu oleh benda luar 

4) Menarik napas dalam-dalam melalui hidung sampai hitungan keempat, 

keluarkan lewat mulut sambil mengencangkan otot perut, ulangi selama satu 

menit. Tutup mulut dan rilekskan otot-otot wajah. 

5) Selanjutnya menarik napas dengan irama normal 3 kali 

6) Tarik napas kembali melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara 

perlahan-lahan.  

7) Ulangi selama 15 menit, dengan selingan istirahat setiap 5 kali pernapasan. 

c. Evaluasi 

Lakukan evaluasi setelah proses selesai dilakukan 
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1) Observasi tanda/gejala stres 

2) Bernapas dalam dikatakan berhasil apabila mengalami penurunan pada 

tanda/gejala (tekanan darah dan tingkat stres). 

 

2. Guide Imagery (Imajinasi terbimbing) 

Apa yang dimaksud dengan Guide Imagery (Imajinasi terbimbing)? 

Guide imagery adalah cara yang dilakukan untuk mengkaji kekuatan pikiran 

seseorang untuk menimbulkan perasaan tenang dan keheningan saat seseorang 

dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Selain itu, guide imagery juga merupakan suatu 

teknik relaksasi yang menggunakan kekuatan pikiran melalui komunikasi dalam tubuh 

yang melibatkan indra penciuman, penglihatan, pendengaran dan sentuhan untuk 

membantu kesembuhan dan meningkatkan kualitas kesehatan. 

Apa tujuan dari Guide Imagery (Imajinasi terbimbing) ? 

Tujuan dilakukannya manajemen marah adalah: 

a. Mengurangi stres 

b. Meningkatkan perasaan tenang dan damai 

c. Mengurangi nyeri 

d. Menurunkan tekanan darah 

e. Meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup 

Bagaimana prinsip dilakukannya Guide Imagery (Imajinasi terbimbing)? 

a.  Fokuskan pikiran 

b. Berpakaian yang longgar dan nyaman 

c. Situasi rileks, penuh konsentrasi dan lingkungan nyaman. 

Bagaimana Guide Imagery (Imajinasi terbimbing) dilakukan? 

a. Persiapan: 

1) Posisi yang nyaman 

2) Lingkungan yang tenang 

3) Siapkan musik rileksasi 

b. Pelaksanaan: 

1) Anjurkan klien mengenakan pakaian yang longgar. 

2) Tidur atau duduk dengan posisi yang nyaman. 

3) Anjurkan klien untuk menutup mata dengan lembut. 

4) Minta klien menarik napas dalam dan perlahan untuk menimbulkan relaksasi. 

5) Minta klien untuk menggunakan seluruh pancaindranya dalam menjelaskan 

bayangan dan lingkungan bayangan tersebut. 

6) Mulailah membayangkan tempat yang menyenangkan dan dapat dinikmati. 
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7) Minta klien untuk menjelaskan perasaan fisik dan emosional yang ditimbulkan 

oleh bayangannya, dan bantu klien untuk mengekplorasi respons terhadap 

bayangannya. 

8) Ulangi 10 sampai 15 menit sampai klien tertidur. 

9) Ciptakan lingkungan yang sunyi dan bebas dari gangguan. 

c. Evaluasi 

1) Observasi perasaan cemas, stres atau depresi ibu 

2) Lakukan pengukuran tekanan darah  

3) Tanyakan perasaan yang dirasakan setelah tindakan dilakukan 

 

3. Terapi Dzikir 

Apa yang dimaksud dengan Terapi Dzikir? 

Terapi dzikir adalah salah satu terapi relaksasi yang berasal dari kata adz-dzikr yang 

artinya ingat. Dzikir berarti mengingat Allah, menyebut nama Allah, baik dengan cara 

menyebut lafal-lafal dzikir melalui tahlil, tasbih, tahmid, taqdis, asmaul husna maupun 

membaca doa-doa yang mat’sur dari Rasulullah, takut dan berharap hanya pada 

Allah, merasa yakin bahwa manusia berada dibawah kehendak Allah dalam segala 

urusannya. Dzikir menjadi terapi relaksasi karena pelafalan kata-kata atau lafaz Allah 

yang berulang-ulang yang diyakini memiliki efek menurunkan kecemasan atau 

mencegah timbulnya stres seperti yang dialami oleh Ibu hamil. Dzikir dapat 

membentuk persepsi yang positif pada individu sehingga meningkatkan keyakinan 

bahwa stresor atau masalah apapun dapat dihadapi karena bantuan dari Allah.  

Apa tujuan dan manfaat terapi dzikir? 

Tujuan dan manfaat dilakukannya terapi dzikir adalah: 

1) Menurunkan kecemasan dan kegelisahan 

2) Mencegah stress 

3) Menentramkan dan mendamaikan hati 

4) Menambah keyakinan kepada Allah 

5) Mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan masalah 

6) Menghilangkan rasa takut 

7) Mendapatkan kenikmatan dan keselamatan lahir batin 

Bagaimana prinsip dilakukannya terapi dzikir? 

1) Fokuskan pikiran 

2) Dilakukan dengan latihan napas dalam atau relaksasi lainnya seperti hipnosis 5 jari. 

3) Rileks, penuh konsentrasi dan lingkungan nyaman. 

4) Mengukur tekanan darah sebelum terapi dzikir dilakukan.  



16 

 

Modul Intervensi keperawatan Pencegahan Pencegahan Pre Eklampsia pada Ibu Hamil 

 

Hasnah 

Bagaimana terapi dzikir dilakukan? 

Terapi dzikir dilakukan dalam keadaan meditatif dengan disertai latihan pernapasan 

atau latihan hipnosis 5 jari. Keadaan meditatif dapat memunculkan gelombang alpha 

pada otak sehingga seseorang akan merasa lebih tenang. Selanjutnya, mengucapkan 

kalimat-kalimat dzikir dan pengucapan kalimat autosugesti lainnya yang akan 

menstimulus aktivitas hipotalamus sehingga menghambat kerja kelenjar adrenal untuk 

mengeluarkan hormon kartisol, adrenalin dan nonadrenalin serta menghambat kerja 

dari hormon tiraoksin yang menyebabkan seseorang mudah lelah, cemas, tegang dan 

susah tidur. Selain itu, melakukan terapi dzikir dalam keadaan meditatif dapat 

mempengaruhi dan menstimulasi susunan syaraf otonom dengan menurunkan 

aktivitas saraf simpatis dan meningkatkan aktifitas saraf parasimpatis sehingga dapat 

menurunkan tekanan darah, detak jantung, ketegangan otot-otot, meurunkan kadar 

glukosa dalam darah, sehingga dapat membuat seseorang rileks.  

Bacaan dzikir yang dilafazkan yaitu kalimat “Lailahaillallah” yang berarti tiada Tuhan 

yang pantas disembah selain Allah SWT, yang menunjukkan bahwa keyakinan 

bertuhan hanya kepada Allah SWT. Keyakinan akan Allah SWT menimbulkan kontrol 

yang kuat di dalam diri terhadap segala sesuatu yang kurang menyenangkan untuk 

lebih positif serta yakin bahwa hal-hal tersebut sudah diatur oleh Allah SWT. Kontrol 

tersebur diharapkan mampu meningkatkan kerja saraf parasimpatis sehingga dapat 

menurunkan kecemasan, ketegangan dan menurunkan tekanan darah. 

Bacaan atau lafaz dzikir Allahu Akba yang berarti Allah Maha besar yang dapat 

menunjukkan sikap optimis. Sikap optimis menjadi sumber energi baru, semangat 

baru, menghilangkan rasa putus asa dalam menghadapi masalah yang menggangu 

jiwanya seperti rasa cemas, ketegangan, rasa sakit atau gangguan psikologis lainnya. 

Bacaan atau lafaz lain dalam dzikir yang dapat diterapkan sebagai terapi relaksasi 

adalah “Astagfirullahjaladzim”, “Subhanallah”, dan “Alhamdulillah”.  

Evaluasi terapi dzikir? 

1) Observasi perasaan cemas, stres atau depresi ibu 

2) Lakukan pengukuran tekanan darah  

3) Tanyakan perasaan yang dirasakan setelah tindakan dilakukan 

 

4. Hipnosis 5 Jari 

Hipnosis 5 jari sebagai salah satu jenis terapi hipnosis? 

Hipnosis 5 jari merupakan salah satu jenis terapi self hipnosis untuk memfokuskan 

pikiran dengan membawanya ke gelombang alpha/theta yang akan mengakibatkan 

kondisi rileksasi pada klien. Hipnosis 5 jari juga dapat diartikan sebagai salah satu 
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proses untuk mengaktifkan kekuatan pikiran yang rileks melalui komunikasi batin yang 

melibatkan indra seperti penciuman, penglihatan, pendengaran serta dapat dilakukan 

kurang lebih selama 10 menit.   

Apa tujuan dan manfaat hipnosis 5 jari? 

Adapun tujuan dan manfaat hipnosis 5 jari yaitu menciptakan kondisi yang rileks untuk 

saraf otonom sehingga mampu menyuplai darah di otot, mengaktifkan saraf 

parasimpatis sehingga mampu merilekskan kondisi tubuh, mengatur dan 

mengendalikan hormon-hormon yang dapat menimbulkan stres dan kecemasan, 

menurunkan tekanan darah sehingga dapat menimbulkan kondisi nyaman di dalam 

diri.  

Bagaimana prinsip dilakukannya hipnosis 5 jari? 

Pada umumnya prinsip kerja hipnosis 5 jari sama halnya dengan terapi hipnosis pada 

umumnya yaitu dengan melibatkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran 

sadar (consicious mind) merupakan pikiran yang dapat dikendalikan atau disadari 

(proses mental) yang memiliki fungsi untuk menyaring informasi yang diterima oleh 

otak, membandingkan dengan informasi yang telah ada di dalam memori seseorang, 

meganalisis serta memutuskan informasi baru yang akan disimpan, dibuang atau 

diabaikan sementara. Selain itu, terdapat pikiran bawah sadar (suconscious) yang 

merupakan proses pikiran atau mental yang berlangsung secara otomatis atau tidak 

disadari. Fungsi-fungsi organ tubuh seseorang cara kerjanya di atur oleh pikiran 

bawah sadar. Adapun proses kerja dari terapi hipnosis yaitu: 

 

             Pikiran sadar                  Sugesti               Sensori Auditori              Induksi 

                    

        

                       Sugesti Positif             Pikiran bawah          Bypass Critical              Trance 

                                                       sadar         faktor 

 

Bagaimana hipnosis 5 jari dilakukan? 

Hipnosis 5 jari dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Ujung ibu jari dan ujung telunjuk disatukan dengan disertai tarikan napas dalam 

serta memingat nikmat kesehatan yang telah Allah berikan atau mengingat dan 

mengucapkan lafaz Allah dalam hati seperti “Subhanallah”.  

2) Selanjutnya pindahkan ujung ibu jari dan menyatukan dengan ujung jari tengah, 

yang disertai tarikan napas dalam sambil mengingat hal-hal yang menyenangkan 

yang telah dilalui dengan pasangan, orang tua, anak-anak dan orang-orang 

terdekat lainnya atau mengingat dan mengucapkan lafaz Allah dalam hati seperti 

“Alhamdulillah”. 
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3) Selanjutnya pindakan ujung ibu jari dan menyatukan dengan ujung jari manis, yang 

disertai dengan tarikan napas dalam sambil mengingat kembali penghargaan, 

usaha keras serta pertolongan Allah disetiap aktivitas yang telah Ibu lakukan atau 

mengucapkan lafaz Allah “Allahu Akbar”.  

4) Selanjutnya memindahkan ujung ibu jari dan menyatukan dengan ujung jari 

kelingking, yang disertai dengan tarikan napas dalam sambil mengingat tempat 

terindah yang pernah Ibu kunjungi bersama keluarga atau hal-hal yang akan ibu 

ubah ke arah yang lebih positif atau sambil mengucapkan “Astagfirullahjaladzim”. 

Evaluasi terapi hipnosis 5 jari? 

1) Observasi perasaan cemas, stres atau depresi ibu 

2) Lakukan pengukuran tekanan darah  

3) Tanyakan perasaan yang dirasakan setelah tindakan dilakukan 
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MATERI - 3 

LATIHAN FISIK SELAMA KEHAMILAN 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Materi  3 : Latihan Fisik Selama Kehamilan 

Sasaran  :  Ibu hamil dengan risiko pre eklampsia 

Tempat :  Disesuaikan  

Hari/Tanggal :    Disesuaikan 

Waktu : 1 x 60 menit 

 

A. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM 

Setelah pemberian pendidikan kesehatan terkait latihan fisik, ibu hamil dengan risiko 

preeklamsi dapat mengetahui pengertian latihan fisik, tujuan dan manfaat latihan fisik 

selama hamil, jenis-jenis latihan fisik yang dapat dipraktekkan dirumah dan dapat 

mendemostrasikan latihan fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. 

 

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 

Setelah diberikan penyuluhan selama 1 x 60 menit, klien dengan ibu hamil mampu :  

1. Menjelaskan pengertian latihan fisik 

2. Menjelaskan manfaat latihan fisik selama hamil 

3. Prinsip pelaksanaan latihan fisik untuk ibu hamil 

4. Menjelaskan jenis-jenis latihan fisik yang dapat dipraktekkan dirumah 

a. Latihan fisik berupa pemanasan, latihan inti dan pendinginan 

b. Latihan yoga selama kehamilan 

 

C. SASARAN 

Ibu hamil terutama ibu hamil dengan risiko preeklampsia 

 

D. MATERI  

1. Pengertian latihan fisik  

2. Manfaat latihan fisik 
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3. Prinsip pelaksanaan latihan fisik 

4. Jenis latihan fisik untuk ibu hamil 

a. Latihan fisik (pemanasan, latihan inti dan pendinginan) 

b. Yoga selama kehamilan 

 

E. METODE  

• Ceramah 

• Tanya jawab 

• Demonstrasi 

 

F. MEDIA 

Modul, lembar balik/LCD 

 

G. SETTING TEMPAT  

 Keterangan:  

  : Perawat 

 : Ibu hamil dengan 

risiko preeklamsi

  

 

H. KRITERIA EVALUASI  

a. Struktur 

▪ Perawat telah menyiapkan materi yang akan diberikan  

▪ Klien siap dan menyepakati waktu pendidikan kesehatan 

▪ Media siap digunakan  

b. Proses 

▪ Klien aktif berpartisipasi dalam mengikuti diskusi. 

▪ Klien dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. 

▪ Klien dapat melakukan latihan/demostrasi latihan fisik untuk ibu hamil 

c. Hasil 

• Klien mampu menjelaskan kembali pengertian latihan fisik 

• Klien mampu menjelaskan manfaat latihan fisik 

• Klien mampu menjelaskan prinsip pelaksanaan latihan fisik 

• Klien mampu mendemonstrasikan salah satu latihan fisik  
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I. KEGIATAN PENYULUHAN  

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1 5 menit 
Pembukaan:  

• Memperkenalkan diri  

• Menjelaskan tujuan dari pendidikan 

kesehatan 

• Menyebutkan topik pendidikan kesehatan 

yang akan disampaikan  

• Menjawab salam 

dan mendengaran  

• Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

terkait materi yang 

disampaikan 

2 50 Menit 

Pelaksanaan:  

• Menjelaskan pengertian latihan fisik 

• Menjelaskan manfaat latihan fisik 

• Menjelaskan prinsip latihan fisik 

• Demonstrasi latihan fisik selama 

kehamilan sesuai usia kehamilan 

• Menanyakan pada klien tentang materi 

yang diberikan dan memberi inforcement 

positif kepada klien. 

 

• Mendengarkan 

dan 

memperhatikan  

• Mengajukan 

pertanyaan  

• Demonstrasi  

• Menuliskan tindak 

lanjut 

• Menjawab dan 

menjelaskan 

pertanyaan 

3 5 menit Terminasi:  

• Memberikan kesimpulan tentang kegiatan 

yang dilakukan 

• Mengucapkan terima kasih kepada klien 

yang telah mengikuti kegiatan. 

• Melakukan kontrak terkait topik, waktu, 

dan tempat pertemuan disesi selanjutnya  

• Mengucapkan salam  

• Mendengarkan 

dan membalas 

salam  
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MATERI – 3: PENDIDIKAN KESEHATAN 

LATIHAN FISIK UNTUK IBU HAMIL 

 

• Pengertian Latihan Fisik 

Latihan fisik merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang dalam 

pelaksanaannya melibatkan gerakan tubuh yang berulang. Latihan fisik dilakukan 

dengan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan latihan dilakukan.   

 

• Manfaat Latihan fisik Untuk Ibu Hamil 

Latihan fisik pada ibu hamil memiliki manfaat antara lain: 

a. Mencegah terjadinya masalah kesehatan seperti hipertensi dan diabetes selama 

kehamilan 

b. Meningkatkan kemampuan fisik yang cenderung menurun selama proes kehamilan 

c. Meningkatkan kekuatan otot dari tubuh ibu hamil sehingga mampu menopang beban 

kehamilan yang semakin bertambah disetiap bulannya dan memudahkan proses 

persalinan 

d. Meminimalkan timbulnya nyeri pada pinggang. 

e. Meningkatkan aktifitas pencernaan sehingga dapat mengurangi konstripasi 

 

• Prinsip Pelaksanaan Latihan Fisik Untuk Ibu Hamil 

Pelaksanaan latihan fisik semalam kehamilan perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

berikut: 

a.  Untuk mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan pada saat latihan fisik 

selama kehamilan maka latihan fisik dilakukan dengan baik, benar, terukur dan 

teratur. 

b. Menerapkan tahapan latihan fisik yaitu dimulai dari pemanasan, latihan inti dan 

diakhiri dengan pendinginan.  

c. Latihan fisik selama hamil dilakukan dengan frekuensi latihan 3-5 kali seminggu dan 

tidak dilakukan dalam waktu yang lama.  

d. Latihan fisik yang dilakukan merupakan jenis latihan ringan sampai sedang dan tidak 

melakukan latihan yang terlalu berat karena berdampak pada kesehatan janin. 

e. Denyut nadi ibu hamil selama latihan fisik berkisar antara 100 – 104 kali/menit.  

f. Latihan fisik dilakukan secara bertahap dan dibawah pengawasan tenaga yang 

terlatih 
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Selain prinsip diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat 

menginstruksikan Ibu hamil untuk melakukan latihan fisik, yaitu:  

a.  Lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum latihan fisik dilakukan untuk mengetahui 

adanya kontraindikasi. 

b. Berikan informasi kepada ibu hamil terkait program latihan fisik yang dianjurkan dan 

jika perlu mintalah persetujuan (informed consent). 

c. Berikan informasi kepada ibu hamil untuk teratur melakukan pemeriksaan antenatal 

untuk mencegah adanya masalah pada kehamilan terutama selama program latihan 

fisik dilakukan.  

d. Instruksikan kepada ibu hamil untuk menyediakan alas atau matras saat latihan fisik 

dilakukan, melakukan latihan fisik dengan pencahayaan dan ventilasi yang memadai, 

dan latihan fisik dilakukan dengan menggunakan pakaian yang longgar. 

e. Ingatkan ibu hamil agar melakukan latihan fisik dengan hati-hati dan melakukan 

perubahan posisi secara pelan atau tidak mendadak. 

 

• Jenis Latihan Fisik Untuk Ibu Hamil 

Terdapat beberapa jenis program latihan fisik yang direkomendasikan untuk ibu hamil. 

Latihan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan. Berikut tahapan dan jenis latihan 

fisik pada ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan yaitu: 

1. Pemanasan (Warnning-Up) 

Pemanasan merupakan tahapan awal berupa gerakan untuk mempersiapkan tubuh 

untuk melakukan latihan fisik bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera selama 

latihan fisik terjadi. Gerakan pemanasan dilakuka selama 10-15 menit yang terdiri 

atas gerakan ringan, peregangan dan berjalan kaki.  

Adapun gerakan pemanasan atau peregangan dilakukan dengan cara: 

a. Meningkatkan luas gerak disekitar persendiaan serta melibatkan tulang dan otot 

dan secara perlahan mendekati batas luas gerakan sendiri, kemudian ditahan 8-

10 detik disertai dengan relaksasi. 

b. Gerakan dilakukan sampai munculnya rasa regangan tanpa munculnya rasa nyeri 

c. Gerkaan dengan melibatkan persendian dan otot-otot tubuh dibagian atas, bawah 

serta sisi tubuh bagian kiri dan kanan selama 5-10 menit. 

d. Gerakan dilakukan dengan relaksasi napas dalam.  

 

2. Latihan Inti  

Latihan inti selama kehamilan disesuaikan dengan usia kehamilan atau trisemester 

kehamilan. Latihan inti ini terdiri atas latihan aerobik dan latihan kekuatan. Latihan 

aerobik Adapun jenis latihan fisik di setiap trisemester kehamilan adalah: 
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a. Trisemester 1  

1) Latihan inti diusia kehamilan trisemester pertama bertujuan untuk 

meningkatkan atau mempertahankan kondisi jantung-paru (stamina)  

2) Latihan inti terdiri atas latihan yang bersifat aerobik yaitu jalan kaki dengan 

kecepatan 3 km/jam, berenang, bersepeda statis dan juga senam aerobik 

ringan selama 10-20 menit dengan frekuensi 3 kali dalam seminggu (selang 

satu hari istirahat).  

3) Selain itu, latihan inti dapat juga berupa latihan kegel yang dapat dilakukan 

bersamaan dengan latihan inti atau diluar dari latihan inti lainnya. Latihan kegel 

dapat dilakukan dengan frekuensi 5 kali seminggu.  

4) Tidak dianjurkan untuk melakukan latihan olahraga dengan risiko cedera tinggi.  

b. Trisemester 2 

1) Latihan inti pada trisemester dua dilakukan selain untuk meningkatkan atau 

daya tahan atau kondisi jantung-paru, juga untuk meningkatkan kekuatan otot 

perut, dasar panggul dan tungkai.  

2) Latihan inti yang dapat dilakukan berupa latihan yang sifatnya aerobik seperti 

jalan kaki, bersepeda statis dan berenan. Latihan inti ini dapat dilakukan 

selama 10-20 menit dengan frekuensi 3 kali seminggu (selang 1 hari istirahat). 

3) Selain aerobik dapat, latihan inti yang dapat dilakuakn di usia kehamilan ini 

adalah latihan kekuatan otot berupa senam hamil. Latihan ini dapat dilakukan 

selama 10-20 menit dengan frekuensi 2 kali seminggu.  

4) Latihan kegel juga dapat dilakukan pada usia kehamilan trisemester 2 dengan 

frekuensi 5 kali seminggu. 

5) Adapun latihan yang perlu dihindari selama yaitu latihan dengan posisi 

terlentang karena dapat mengakibatkan pasokan darah ke janin menurun 

akibat penurunan curah jantung ibu. 

c. Trisemster 3 

1) Meningkatan kekuatan otot pernapasan, punggung dan dasar panggul 

merupakan tujuan dari dilakukannya latihan inti pada usia kehamilan 

trisemester 3.  

2) Jenis latihan inti pada usia ini terdiri atas latihan bersifat aerobik yaitu berjalan 

kaki selama 10-20 menit dengan intensitas ringan selama 3 kali seminggu.  

3) Latihan inti dengan menggunakan otot-otot dasar panggul dan pengaturan 

pernapasan seperti senam hamil dengan frekuensi 2 kali seminggu selama 10-

20 menit.  
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4) Latihan kegel juga dapat dilakukan diusia kehamilan ini dengan frekuensi 5 kali 

seminggu 

5) Latihan atau gerakan yang perlu dihindari diusia kehamilan ini yaitu berputar, 

berjinjit, jongkok, tungkai yang menyilang serta tungkai dan kaki dengan beban 

tambahan.  

3. Pendinginan (cooling down) 

Pada tahapan pendinginan dilakukan latihan setelah rangkaian kegiatan atau 

gerakan pada tahap pemanasan dan latihan inti. Pada latihan pendinginan dilakukan 

gerakan peregangan pada sendi dan otot dengan tingkat yang lebih ringan 

dibandingkan saat pemanasan dan disertai gerakan relaksasi seperti napas dalam.  

Berdasarkan Canadian Guideline (2019), rekomendasi spesifik untuk aktivitas fisik pada 

ibu hamil terdiri atas: 

1. Selama kehamilan, wanita tanpa kontraindikasi diharuskan aktif secara fisik. Adapun 

wanita yang secara spesifik perlu diperiksa adalah wanita yang tidak aktif melakukan 

aktivitas fisik sebelumnya, wanita dengan diagnosis diabetes melitus gestasional dan 

wanita dengan kategori kelebihan berat badan atau obesitas dengan IMT sebelum 

kehamilan ≥ 25 kg/m2. 

2. Wanita setidaknya melakukan aktivitas fisik ringan-sedang selama 150 menit 

(selama dilakukan 3 kali seminggu) untuk mencapai manfaat klinis dan menurunkan 

komplikasi kehamilan. 

3. Latihan fisik yang dapat dilakukan oleh ibu selama kehamilan dapat berupa latihan 

aerobik dan latihan ketahanan untuk mencapai mafaat yang lebih besar. 

4. Latihan otot dasar panggul atau kegel dapat dilakukan setiap hari untuk mengurangi 

risiko inkontinensia urine.  

5. Wanita hamil yang mengalami nyeri kepala ringan, mual atau kurang enak badan 

saat melakukan latihan fisik diharapkan memodifikasi kembali posisi latihan mereka 

dan meninghindari posisi terlentang. 

 

• Pemantauan dan Evalausi 

Pemantauan  

Latihan fisik yang dilakukan selama kehamilan terus dilakukan pemantauan dengan 

melakukan perhitungan denyut nadi atau tes bicara (Ibu hamil tidak sampai merasakan 

terengah-engah akibat latihan yang dilakukan). Selain itu, latihan fisik dihentikan jika 

ditemukan kondisi seperti perdarahan pervaginam; muka, tangan dan pergelangan kaki 

mengalami pembengkakan; vagina mengeluarkan cairan; munculnya gejala kelelahan, 

sakit kepala, pusing dan pandangan gelap; mengalami palpitasi; kontrasi yang berlebih 
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> 8 kali/jam; nyeri perut; berat badan menurun; munculnya tanda gawat janin; dan sesak 

napas. Oleh karena itu, latihan fisik diharapkan dilakukan sesuai rekomendasi petugas 

kesehatan (dokter). 

Evalausi 

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan keaktifan dan partisipasi ibu hamil selama 

latihan dan manfaat latihan fisik selama kehamilan.   

 

 

• Yoga Selama Kehamilan 

Apa itu yoga? 

Yoga adalah suatu gerakan untuk mendapatkan gerakan harmonis dari aktivitas tubuh, 

pikiran dan jiwa. Salah satu latihan yoga yang diperuntukkan untuk ibu hamil adalah 

Posisi Pranayama. Yoga merupakan salah satu jenis yoga yang diperuntukkan untuk 

ibu hamis, wanita mestruasi dan menopause. Latihan yoga selama masa kehamilan 

dapat meningkatkan berat badan janin dan mengurangi kelahiran prematur serta 

komplikasi persalinan seperti preeklamsi.   

Apa tujuan Yoga?  

Tujuan dari yoga adalah: 

1. Melancarkan peredaran darah 

2. Mencegah hipertensi 

3. Mencegah penyakit jantung 

4. Mencegah diabetes 

5. Mencegah osteoartritis 

Kontraindikasi dikukannya Yoga? 

Gerakan yoga dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pembengkakan pada tangan dan kaki 

2. Tremor pada ekstermitas atas maupun bawah 

3. Kram pada perut bagian bawah 

4. Hamil dengan penyakit jantung dan kehamilan dengan gerakan janin yang lemah.  

Bagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan Yoga? 

1.  Yoga dapat dilakukan pada ibu hamil dengan usia kehamilan 20 minggu ke atas, 

tanpa riwayat penyakit komplikasi selama kehamilan, tidak memiliki riwayat 

persalinan preterm, dan BBLR.  

2. Dilakukan secara teratur. Yoga yang dilakukan secara teratur mampu membantu 

perenggangan, memperkuat otot, melenturkan persendian dan menguatkan tulang 

serta sebagai gerakan untuk strimulasi pengeluaran hormon secara teratur.  
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3. Berbapas dalam. Yoga dilakukan dengan napas dalam untuk meningkatkan

kapasitas paru sehingga proses pernapasan menjadi optimal.

4. Makan seimbang. Yoga yang dilakukan secara teratur dengan disertai asupan nutrisi

yang seimbang dapat meningkatkan kesehatan secara holistik

5. Berpikir positif. Latihan yoga yang dilakukan dengan tenang dan pikiran yang positif

dapat meningkatkan keseimbangan mental dan emosional, melancarkan aliran darah

dan mengurangi stres sehingga memulihkan tubuh dari berbagai masalah kesehatan

terutama disaat hamil.

Bagaimanan gerakan Yoga? 

Yoga dapat dilakukan tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan

a. Persiapan alat

Pakaian nyaman dan longgar, tidak menggunakan alat kaki, menggunakan

mastras atau karpet.

b. Persiapan klien

Minum sesaat sebelum latihan yoga, makan 1-3 jam sebelum latihan, mengukur

tekanan darah (sistolik <180 mmHg dan distolik <120 mmHg), tidak ditemukan

tanda-tanda syok (akral dingin, wajah pucat dan berkeringat), frekuensi irama

jantung <100 x/menit.

c. Persiapan lingkungan

Yoga sebaiknya dilakukan di pagi hari, tempat tenang dan nyaman, udara segar, 
melakukan yoga secara rutin di waktu yang sama, dapat dilakukan dengan musik 
rileksasi.

2. Pelaksanaan

a. Pemanasan

Pemanasan dilakukan sebelum melakukan yoga yang bergunakan melenturkan

otor dan sendiri sehingga gerakan yoga mudah dilakukan dan menghindari risiko

cedera. Pemanasan dapat dilakukan dengan cara:

1) Menengadahkan kepala ke atas dan ke bawah selama 8 kali

2) Menengok ke arah kanan dan kiri selama 8 kali

3) Memutar leher dari kiri ke kanan dan arah sebaliknya sebanyak 8 kali

4) Memutar bahu kiri dan kanan sebanyak 8 kali

5) Meregangkan pergelangan tangan, lutut dan jari-jari kaki.

b. Gerakan Prenatal Gentle Yoga
1) Gerakan prenatal gentle yoga terdiri atas slide angle pose dan triangle pose

yang dilakukan selama 5-10 kali napas. Gerakan ini memiliki beberapa manfaat
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antara lain menguatkan kaki, lutut, pergelangan kaki, pangkal paha, tulang 

belakang dan pinggang serta menstimulus merangsang organ perut. 

2) Gerakan berikutnya adalah warior 1 dan warior 2. Gerakan ini juga dilakukan 

dengan5-10 kali napas. Adapun manfaat dari gerakan ini adalah menguatkan 

otot bokong, pinggul, menda[patkan atau meningkatkan energi di dalam tubuh. 

3) Gerakan selanjutnya adalah Goddess Pose. Gerakan ini juga dilakukan elama 

5 - 10 kali napas. Manfaat gerakan ini adalah menguatkan bahu dan dada, 

mengurangi stes, meningkatkan aliran energi pada bagian fungsi organ 

reproduksi serta merenggankan oto paha, dada dan panggul. 

Slide Angle Pose (5-10 kali napasa) Triangle Pose (5 - 10 kali napas)

Warior 1 (5 - 10 kali napas) Warior 2 (5 - 10 kali napas)
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4) Gerakan selanjutnya adalah Half Squat. Gerakan ini juga dilakukan dengan 5 - 

10 kali napas. Gerakan ini memiliki manfaat antara lain menguatkan tubuh 

bagian bawah, melebarkan pinggul dan panggul, keseimbangan dan stabilitas 

ibu hamil meningkat, meningkatkan ketenangan serta menenangkan pikiran. 

5) Gerakan berikutnya adalah Gate Pose. Gerakan ini dilakukan dengan 5 -10 kali 

napas. Gerakan ini memberikan manfaat antara lain meregangkan tulang 

belakang, paha belakang, bahu dan merangsang organ perut. Selain itu, 

terdapat pula gerakan tiger stretch. Gerakan ini juga dilakukan selama 5 - 10 

kali napas, dengan manfaat antara lain memberikan kekuatan pada kaki dan 

tulang punggung. 

Goddess Pose (5 - 10 kali napas)

Half Squat (5-10 kali napas)
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6) Gerakan terakhir adalah butterfly pose. Gerakan ini juga dilakukan selama 5-10 

kali napas. Gerakan ini bermanfaat untuk membuka panggul dan memperkuat 

otot paha. 

Evaluasi 

Evaluasi dilakukan setelah yoga pernapsan dilaksanakan: 

1.  Observasi tekanan darah dan nadi setelah melakukan gerakan yoga. 

2. Latihan fisik pada ibu hamil dikatakan berhasil, jika tekanan darah stabil atau 

dalam batas normal, ibu merasa rileks.  

Gate Pose Tiger Stretch

Butterfly Pose (5-10 kali napas)
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MATERI - 4 

NUTRISI PADA IBU PRE EKLAMPSIA 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Materi  4  : Nutrisi pada Ibu preeklampsia 

Sasaran  : Ibu preeklampsia dan keluarganya 

Tempat  : Rumah ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

Hari/Tanggal  : Menyesuaikan 

Waktu   : 1 x 45 menit  

 

A. Tujuan Instruksional Umum  

Setelah pemberian edukasi kesehatan mengenai nutrisi pada ibu hamil yang mengalami 

preeklampsia, ibu hamil dan keluarga dapat mengetahui dan menjelaskan tentang 

pengertian dan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia.  

B. Tujuan Instruksional Khusus  

Setelah penyuluhan diberikan, Ibu hamil dan keluarganya mengetahui tentang:  

1. Pengertian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

2. Tujuan pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

3. Syarat pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

4. Makanan yang baik dikonsumsi oleh Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

5. Fase pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeclampsia 

 

C. Sasaran  

Penyuluhan ini diberikan pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia beserta 

keluarganya  

D. Materi  

Materi pada penyuluhan ini yaitu nutrisi pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia   

meliput: 

1. Pengertian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

2. Tujuan pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

3. Syarat pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 
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4. Makanan yang baik dikonsumsi oleh Ibu hamil yang mengalami preeklampsia 

6. Fase pemberian diet pada Ibu hamil yang mengalami preeclampsia 

 

E. Metode  

Ceramah dan diskusi, narasumber memberikan informasi terkait nutrisi pada Ibu hamil 

yang mengalami preeklampsia serta keluarga yang mendampingi kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi antara narasumber serta ibu hamil dan keluarganya.  

F. Media  

Materi ditampilkan menggunakan power point (PPT) dan leaflet yang dapat digunakan 

oleh keluarga.  

 

G. Setting Tempat  

Tempat yang tenang serta nyaman disertai penerangan yang cukup.  

H. Kriteria Evaluasi  

1. Struktur  

a. Satuan Acara Penyuluhan (SAP) sudah siap sebelum kegiatan dilaksanakan  

b. Satuan Acara Penyuluhan (SAP) sesuai dengan masalah yang terjadi  

c. Kontrak waktu sudah tepat dengan sasaran penyuluhan  

d. Media sudah disiapkan yaitu PPT dan Leaflet  

2. Proses  

a. Peserta yang hadir sesuai dengan jumlah peserta yang diundang  

b. Media dapat digunakan dengan baik dan efektif 

c. Pendidikan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai waktu. 

d. Partisipasi peserta yang hadir  

e. Peserta dapat mengikuti sampai selesai  

3. Hasil  

a. Klien serta keluarganya mampu menjelaskan kembali nutrisi yang baik pada Ibu 

preeklampsia  

b. Klien mampu mendemonstrasikan nutrisi yang baik pada Ibu preeklampsia 

 

I. Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1 Pembukaan     

 (5 menit) 

1. Memberikan salam dan menanyakan 

kondisi Ibu dan keluarga saat akan 

diberikan penyuluhan 

1. Memperkenalkan diri 

2. Mendengarkan 

3. Memperhatikan 
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No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

2. Saling memperkenalkan diri antara 

pemberi materi dengan Ibu hamil 

serta keluarganya 

3. Menanyakan pada Ibu hamil 

/keluarga apakah mengetahui nutrisi 

yang baik diberikan pada Ibu 

preeklampsia 

4. Menjelaskan tujuan dari penyuluhan 

yang akan dilakukan 

4. Menjawab pertanyaan 

 

2 Penyajian  

(20 menit) 

1. Menerangkan materi tentang 

pemberian nutrisi pada Ibu 

preeklampsia 

2. Mempersilahkan Ibu hamil /keluarga 

untuk bertanya terkait materi yang 

telah diberikan 

3. Menjawab pertanyaan ibu hamil dan 

keluarga 

1. Mendengarkan serta 

memperhatikan materi 

yang diberikan oleh 

pemberi materi 

2. Bertanya apabila ada 

yang kurang dimengerti 

terkait materi yang telah 

diberikan 

3 Penutup 

 (5 menit) 

1. Melakukan terminasi terkait 

perasaan dan pemahaman tentang 

materi yang telah diberikan 

2. Menyimpulkan materi tentang nutrisi 

pada Ibu preeklampsia bersama – 

sama dengan Ibu hamil serta 

keluarganya 

3. Mengevaluasi pemahaman Ibu 

hamil dan keluarganya dengan 

meminta Ibu hamil dan keluarga 

untuk menyebutkan kembali 

beberapa materi yang telah dibahas 

sebelumnya 

4. Melakukan rencana tindak lanjut 

yang perlu dilakukan oleh Ibu hamil 

dan keluarganya terkait pemberian 

nutrisi pada Ibu preeklampsia serta 

kontrak waktu kembali apabila 

1. Mengutarakan perasaan, 

tanggapan, serta 

masukan kepada 

pemberi materi setelah 

materi diberikan 

2. Bersama-sama dengan 

pemberi materi 

menyimpulkan materi 

yang telah dibahas 

sebelumnya terkait 

nutrisi pada ibu 

preeclampsia 

3. Mengulang kembali 

materi yang disampaikan 

serta rencana tindak 

lanjut yang perlu 

dilakukan untuk 

mengontrol nutrisi pada 
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No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

masih ada intervensi yang perlu 

untuk dilanjutkan 

5. Mengakhiri pertemuan dan 

memberikan salam 

ibu preeclampsia 

4. Membuat kesepakatan 

rencana pertemuan 

selanjutnya 

5. Mengakhiri pertemuan 

dan menjawab salam 
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MATERI – 4: PENDIDIKAN KESEHATAN 

NUTRISI PADA IBU PREEKLAMPSIA 

 

• Pengertian  

Nutrisi pada ibu hamil yang mengalami preeclampsia adalah pengaturan diet yang dilakukan 

pada ibu preeclampsia dengan memperhatikan asupan garam dan protein (Almatsier, 2006) 

• Tujuan diet pada Ibu preeklampsia  

Terapi gizi pada ibu hamil yang mengalami preeclampsia dilakukan agar status gizi dan 

tekanan darah dalam batas normal dapat dicapai dan dipertahankan. Tujuan lainnya adalah 

menurunkan retensi garam atau air, keseimbangan nitgrogen, serta menegah terjadinya 

penyulit atau factor lain yang terjadi selama kehamilan atau pasca persalinan (Kemenkes RI, 

2019) 

• Syarat pemberian pada Ibu preeklampsia 

Syarat pemberian diet pada ibu hamil yang mengalami preeclampsia: 

1. Makanan yang diberikan mengandung energy dan kandungan gizi yang cukup. 

Pemberian dapat dilakukan secara berangsur sesuai dengan tingkat preeklampsia dan 

kemampuan pasien menerima makanan yang diberikan. Pemberian diet untuk 

menambah energy maksimal 300 kkal dari pemberian diet sebelum hamil. 

2. Pemberian garam disesuaikan dengan tingkat keparahan retensi garam dan air. 

Peningkatan berat badan < 3 kg/ bulan atau dibawah 1 kg/ minggu. 

3. Pemberian diet tinggi protein ( 1,5 g/ kg berat badan) 

4. Pemberian lemak dalam jumlah sedang, berupa lemak tidak jenuh tunggal dan tidak 

jenuh ganda. 

5. Pemberiat cukup vitamin, utamanya vitamin C dan B6. 

6. Bentuk makanan yang disajikan disesuaikan dengan kemampuan makan pasien. 

7. Kandungan Mineral cukup terutama kalsium dan kalium 

8. Pemberian cairan 2,5 Liter per hari. Pada keadaan oliguria, dilakukan pembatasan input 

cairan dan disesuikan dengan pengeluaran cairan melalui urin, muntah, keringat dan 

pernafasan. 

• Jenis Diet Ibu preeklampsia 

Kemenkes RI (2019), menjelaskan pemberian jenis diet pada ibu hamil yang mengalami 

preeclampsia dibagi menjadi 3 bagian, yakni   

1. Diet preeklampsia I, diet pertama ini diberikan pada ibu hamil yang mengamai pre dan 
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eklamsi berat. Diet yang diberikan berupa sari buat dan susu dengan pemberian minimal 

1500 ml. Diet ini hanya diberikan 1-2 hari karena kurangnya kandungan gizi dan energy 

yang terkandung pada diet ini.  

2. Diet preeklampsia II, pemberian diet ini dilakukan pada saat kondisi sudah brangsur baik 

dan telah melewati diet preeclampsia 1. Makanan yang diberikan berupa makanan yang 

berbentuk lunak dan rendah garam 

3. Diet preeklampsia III, makanan yang diberikan pada kategori ini adalah makanan yang 

memiliki kandungan protein tinggi dan rendah garam. Pemberian dilakukan dalam bentuk 

makanan biasa, namun apabila kondisi belum memungkinkan, dapat diberikan dalam 

bentuk makanan lunak. 

 

Makanan yang boleh dikonsumsi oleh Ibu preeklampsia 

BAHAN MAKANAN  Preeclampsia I Preeclampsia II Preeclampsia III 

Beras   Tiga gelas (150 

gram) 

Empat gelas (200 

gra) 

Telur 1 butir  50 gram 50 gram 

Tempe 2 potong / 4 

potong sedang 

 2 potong sedangn 

(50 gram) 

4 potong sedang 

(100 gram) 

Sayuran 2 gelas  200 gram 200 gram 

Daging 2 potong 

sedang 

 100 gram 100 gram 

Sari buah atau buah 5 gelas (1000 

gram) 

4 potong sedang 

papaya (400 gram) 

4 potong sedang 

papaya (400 gram) 

Gula pasir  8 sendok (80 

gram) 

3 sendok (30 gram) 3 sendok (30 gram) 

Minyak nabati  Satu setengah 

sendok makan (15 

gram) 

Dua setengah 

sendok makan (25 

gram) 

Susu bubuk khusus ibu 

hamil 

15 sendok (75 

gram) 

5 sendok makan (25 

gram) 

10 sendok makan 

(50 gram) 
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Tahapan Pemberian Diet pada Ibu preeklampsia 

Waktu pemberian Diet preeklampsia I 

Waktu pemberian Diet preeklampsia II & III 

WAKTU BAHAN MAKANAN 

Pagi Beras sebanyak 1 gls tim atau sebanyak 50 gram 

Telur 1 butir 

Sayuran 5 ½ sdm atau sebanyak 55 gram 

Minyak 5,5 sendok makan 

Susu bubuk sebanyak 5 sendok makan 

Gula pasir sebanyak 1 sendok makan 

Pukul 10.00 Buah papaya 1 potong atau sebanyak 100 gram 

Gula pasir sebanyak 1 sdm 

Siang Beras 1 gelas tim (50 gram) pada diet II, dan 1,5 gelas tim (75 

gram) pada diet III 

Daging 1 potong sedang atau sebanyak 50 gram 

Tahu ½ buah (50 gram) untuk diet I, dan 1 buah (100 gram) untuk 

diet II  

Sayuran ¾ gelas atau sebanyak 75 gram 

Buah papaya 1 potong sedang (100 gram) 

Pukul 16.00 Buah papaya 1 potong tau sebanyak 100 gram 

Gula pasir 1 sendok makan 

Susu bubuk 5 sdm (hanya pada diet preeclampsia III) 

Malam Beras sebanyak I gelas tim atau 50 gram pada diet II dan 1,5 

gelas atau 75 gram pada diet III 

Ikan 1 potong sedang atau sebanyak 5 gram 

WAKTU / JAM MAKANAN 

06.00 Air teh sebanyak satu gelas 

08.00 Sari Tomat sebanyak satu gelas 

10.00 Sari jeruk sebanyak satu gelas 

13.00 Susu dan sari alpukat sebanyak satu gelas 

16.00 Susu dan sari tomat sebanyak satu gelas 

18.00 Jeruk dan sari papaya sebanyak satu gelas 

20.00 Susu dan teh sebanyak satu gelas 
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Tempe 1 potong sedang pada diet II dan 2 potong sedang pada 

diet III 

Sayuran ¾ gelas atau sebanyak 75 gram 

Buah papaya 1 potong sedang atau sebanyak 100 gram 

Minyak ½ sdm (5 gram) pada tipe II dan 1 sdm (10 gram) pada 

tipe III 
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MATERI- 5 

FORMAT ASUHAN KEPERAWATAN PADA IBU HAMIL 

 
 

PENGKAJIAN KEPERAWATAN INDIVIDU 
 

Fasilitas Yankes   No. Register  

Nama Perawat yang mengkaji  Tanggal Pengkajian  

   DATA PENGKAJIAN INDIVIDU YANG SAKIT 
Nama Individu yang sakit     : Diagnosa Medik                         : 

Sumber Dana Kesehatan      :                                                                                                                         Rujukan Dokter/ Rumah Sakit : 

Status Obstrektri                    :  G =            P =           A = Riwayat Persalinan             
- Tahun                           : 
- Tempat                        : 

- Proses                          : Normal/Caesar 
- Penolong Persalinan : 

Keadaan Umum  
Kesadaran : 
GCS : 
TD   :               mm/Hg 
P     :               x/ menit 
S     :                        0C  
N    :                x/ menit 

 Takikardia     

 Bradikardia 

 Tubuh teraba hangat 

 Menggigil      
 

Sirkulasi/ Cairan 

 Edema  Bunyi jantung: ..... 

 Asites    Akral dingin   

 Tanda Perdarahan:  
    purpura/ hematom/  
    petekie/ hematemesis/  
    melena/ epistaksis* 

 Tanda Anemia : Pucat/  
    Konjungtiva pucat/ Lidah  
    pucat/ Bibir pucat/  
    Akral  pucat* 

 Tanda Dehidrasi:  
    mata cekung/ turgor kulit  
    berkurang/ bibir kering * 

 Pusing            Kesemutan 

 Berkeringat   Rasa Haus 

 Pengisian kapiler  2 detik 

Perkemihan 

 Pola BAK  …x/hr,vol ..ml/hr  

 Hematuri          Poliuria   

 Oliguria             Disuria   

 Inkontinensia   Retensi  

 Nyeri saat BAK 

 KemampuanBAK : Mandiri/  
   Bantu sebagian/tergantung* 

 Alat bantu: Tidak/Ya*………  
Gunakan Obat :Tidak/Ya*... 

 Kemampuan BAB :Mandiri/    
   Bantu sebagian/tergantung*                             

 Alat bantu: Tidak/Ya*... 
 

Pernapasan 

 Sianosis             

 Sekret / Slym   

 Irama ireguler  

 Wheezing          

 Ronki 
........................................ 

 Otot bantu napas 
.................. 

 Alat bantu nafas 
.................... 

 Dispnea 

 Sesak 

 Stridor 

 Krepirasi 

Pencernaan 

 Mual Muntah  Kembung 

Nafsu Makan :  
  Berkurang/Tidak* 

 Sulit Menelan   

 Disphagia   

 Bau Nafas   

 Kerusakan gigi/gusi/ lidah/  
   geraham/rahang/palatum* 

 Distensi Abdomen   

 Bising Usus: 
................................ 

 Konstipasi  

 Diare .......x/hr 

 Hemoroid, grade ..................... 

 Teraba Masa abdomen  ......... 

 Stomatitis  Warna ................... 

 Riwayat obat pencahar .........    

 Maag   

 Konsistensi .......... 
Diet Khusus:  Tidak/Ya*................          

 Kebiasaan makan-minum :  
    Mandiri/ Bantu sebagian/  
    Tergantung* 

 Alergi makanan/minuman :  
    Tidak/Ya*..................................          

 Alat bantu : Tidak/Ya*.............              

Muskuloskeletal 

 Tonus otot   

 Kontraktur   

 Fraktur 

Nyeri otot/tulang* 

 Drop Foot  Lokasi ……...........…   

 Tremor Jenis  ……......…......….. 

 Malaise / fatique    

 Atropi 

 Kekuatan otot ....….............…..    

 Postur tidak normal  ................. 

 RPS Atas : bebas/ terbatas/  
    kelemahan/ kelumpuhan     
    (kanan / kiri)* 

 RPS Bawah :bebas/terbatas/  
    kelemahan/kelumpuhan     
   (kanan / kiri)* 

 Berdiri : Mandiri/ Bantu  
    sebagian/tergantung* 

 Berjalan : Mandiri/ Bantu  
    sebagian/tergantung* 

 Alat Bantu : Tidak/Ya*..............        

 Nyeri : Tidak/Ya*....................... 

Neurosensori 
Fungsi Penglihatan :                Fungsi perabaan : 

 Buram                                     Kesemutan pada ……............. 

 Tak bisa melihat                    Kebas pada ..........................… 

 Alat bantu …........                 Disorientasi                 Parese 

 Visus ………........                    Halusinasi                    
Disartria 

Fungsi pendengaran :             Amnesia                      Paralisis 

 Kurang jelas                           Refleks patologis …… 

 Tuli                                           Kejang : sifat …….. lama 
..……  

 Alat bantu                                frekwensi 
.................................... 

 Tinnitus                                   Fungsi Penciuman                         

Fungsi Perasa                             Mampu 

 Mampu                                    Terganggu 

 Terganggu 
 

Kulit 

 Jaringan parut      Memar   Laserasi       Ulserasi   Pus 
………   

 Bulae/lepuh           Perdarahan bawah   Krustae   

 Luka bakar  Kulit ......  Derajat ......   Perubahan warna…….   

 Decubitus: grade …  Lokasi ………..….   

Tidur dan Istirahat 

 Susah tidur      

 Waktu tidur 
………………………………………………………………   

 Bantuan obat, 
…………………………………………..……………… 

Mental 

 Cemas   Denial        Marah   

 Takut      Putus asa  Depresi   

 Rendah diri          Menarik diri   

Komunikasi dan Budaya 

 Interaksi dengan Keluarga : 
    Baik/ tehambat* ......................   

 Berkomunikasi  :  

Kebersihan Diri 

 Gigi-Mulut kotor   

 Mata kotor   Kulit kotor   

 Perineal/genital kotor   

Perawatan Diri Sehari-
hari 

 Mandi : Mandiri/ Bantu    
    sebagian/tergantung* 
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 Agresif      Perilaku kekerasan  

 Respon pasca trauma  ..... 

 Tidak mau melihat bagian  
    tubuh yang rusak  

    Lancar/ terhambat* ............... 

 Kegiatan sosial sehari-hari : 
    ……………………………………. 
 

 Hidung kotor   Kuku kotor   

 Telinga kotor 

 Rambut-Kepala kotor     

 Berpakaian : Mandiri/ 
Bantu  
    sebagian/tergantung* 

 Menyisir Rambut : 
Mandiri/  
    Bantu 
sebagian/tergantung* 

Laboratorium : 
 
 
 
 

Keterangan Tambahan terkait Ibu Hamil : 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSA KEPERAWATAN : 

 
 

 
 
 
 
 

   MENGETAHUI : 
Nama Koordinator Perkesmas  Tanggal/  Tandatangan  
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PERENCANAAN KEPERAWATAN 
 

Fasilitas Yankes   No. Register  

Nama Perawat   Nama Penanggungjawab/ 
KK 

 

Nama Individu/ Keluarga/ 
Kelompok 

 Alamat  

Penyakit/ Masalah Kesehatan  

 

Tgl/ 
No. 

Diagnosa Keperawatan Tujuan Rencana Tindakan 

1. Kesiapan peningkatan manajemen 
kesehatan 
 

Definisi 
Kecukupan informasi 
kognitif yang berkaitan 
dengan topik tertentu 

Ekspetasi 
Meningkat 
Kriteria hasil 

• Perilaku sesuai ajuran  

• Verbalisasi minat 
dalam belajar 

• Kemampuan 
menjelaskan 
pengetahuan tentang 
suatu topik  

• Kemampuan 
menggambarkan 
pengalaman 
sebelumnya yang 
sesuai dengan topik 

• Perilaku sesuai 
dengan pengetahuan 

Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Pertanyaan tentang 
masalah yang dihadapi  
persepsi yang keliru 
terhadap masalah 

• Menjalankan 
pemeriksaan yang 
tidak tepat 

Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Menurun (5) 

• perilaku  
Pilihan: 
Memburuk (1) 
Cukup memburuk (2) 
Sedang (3) 
Cukup membaik (4) 
Membaik (5) 

Edukasi kesehatan 
Definisi  
Mengajarkan pengelolaan 
faktor resiko penyakit dan 
perilaku hidup bersih serta 
sehat 
Tindakan 
Observasi  

• Identifikasi kesiapan dan 
kemampuan menerima 
informasi  

• Identifikasi faktor-faktor 
yang dapat meningkatkan 
dan menurunkan motivasi 
perilaku hidup bersih dan 
sehat 

Terapeutik 

• Sediakan materi dan media 
pendidikan kesehatan 

• Jadwalkan pendidikan 
kesehatan sesuai 
kesepakatan 

• Berikan kesempatan untuk 
bertanya  

Edukasi 

• Jelaskan faktor resiko yang 
dapat mempengaruhi 
kesehatan 

• Ajarkan perilaku hidup 
bersih dan sehat 

• Aajarkan strategi yang 
dapat digunakan untuk 
meningkatkan perilaku 
hidup berrsih dan sehat 

Definisi Pola pengaturan dan 
pengintegrasian 
program kesehatan 
ke dalam kehidupan 
sehari-hari yang 
cukup untuk 
memenuhi tujuan 
kesehatan dan dapat 
ditingkatkan  

Gejala dan tanda 
mayor 
 

Subyektif 
1 Mengekspresikan 

keinginan untuk 
mengelola 
masalah 
kesehatan dan 
pencegahannya 

Objektif  
1 Pilihan hidup 

sehari-hari tepat 
untuk memenuhi 
tujuan program 
kesehatan 

Gejala dan tanda 
minor 
 

Subyektif 
1 Mengekspresikan 

tidak adanya 
hambatan yang 
berarti dalam 
mengintegrasikan 
program yang 
ditetapan untuk 
mengatasi 
masalah 
kesehatan 

2 Menggambarkan 
berkurangnya 
faktor risiko 
terjadinya 
masalah 
kesehatan 

Objektif 
1 Tidak ditemukan 

adanya gejala 
masalah 
kesehatan atau 
penyakit yang 
tidak terduga 
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2. Gangguan tumbuh kembang Status perkembangan 
Definisi  
Kemampuan untuk 
berkembang sesuai 
dengan kelompok usia 
Ekspektasi 
Menurun 
Kriteria hasil 

• Keterampilan/perilaku 
sesuai usia 

• Kemampuan melakukan 
perawatan diri 

• Respon sosial 

• Kontak mata 
Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Kemarahan 

• Regrei  
Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Menurun (5) 

• Afek  

• Pola tidur  
Pilihan: 
Memburuk (1) 
Cukup memburuk (2) 
Sedang (3) 
Cukup membaik (4) 
Membaik (5) 

Perawatan kehamilan resiko 
tinggi 
Definisi  
Mengidentifikasi dan merawat 
ibu yang beresiko selama 
masa kehamilan sesuai 
standar pelayanan yang telah 
ditetapkan 
Tindakan  
Observasi 

• Identifikasi faktor resiko 
kehamilan misalnya 
diabetes dan hipertensi 

• Identifikasi riwayat 
obstetris 

• Identifikasi sosial dan 
demografi 

• Monitor status fisik dan 
psiko sosial selama 
kemilan 

 

Teraputik  

• Dampingi ibu saat merasa 
cemas 

• Diskusikan seksualitas 
aman selama hamil 

• Diskusikan 
ketidaknyamanan selama 
hamil 

• Diskusikan persiapan 
persalinan dan kelahiran 

Edukasi  

• Jelaskan resiko janin 
mengalami kelahiran 
prematur 

• Informasikan kemungkinan 
intervensi selama proses 
kelahiran  

• Anjurkan melakukan 
perawatan diri untuk 
meningkatkan kesehatan 

• Anjurkan ibu untuk 
beraktifitas dan beristirahat 
yang cukup 

• Ajarkan cara menghitung 
gerakan janin 

• Ajarkan aktifitas yang 
aman selama hamil 

• Ajarkan mengenali tanda 
bahaya 

Kolaborasi 

• Kolaborasi dengan 
spesialis jika ditemukan 
tanda dan bahaya dari 
kehamilan 

 
 
 
 

Definisi Kondisi individu 
mengalami 
gangguan 
kemampuan 
bertumbuh dan 
berkembang sesuai 
dengan kelompok 
usia 

Penyebab 1 Efek 
ketidakmampuan 
fisik 

2 Keterbatasan 
lingkungan 

3 Inkonsisten 
respon 

4 Pengabaian 
5 Terpisah dari 

orang tua dan 
/atau orang 
terdekat 

6 Defisiensi 
stimulus 

Gejala dan tanda 
mayor 
 

Subyektif  
1 (tidak tersedia) 
Objektif 
1 Tidak mampu 

melakukan 
keterampilan atau 
perilaku khas 
sesuai (fisik, 
bahasa, motorik, 
psikososial) 

2 Pertumbuhan fisi 
terganggu 

Gejala dan tanda 
minor 
 

Subyektif  
1 (tidak tersedia) 

Objektif 
1 Tidak mampu 

melakukan 
perawatan diri 
sesuai usia 

2 Afek datar 
3 Respon sosial 

lambat 
4 Kontak mata 

terbatas 
5 Nafsu makan 

menurun 
6 Lesu 
7 Mudah marah 
8 Regresi 
9 Pola tidur 

terganggu (pada 
bayi) 
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3. Risiko cedera pada ibu  Tingkat Cidera 
Definisi  
Keparahan dari cedera 
yang diamati atau 
dilaporkan  
Ekspektasi 
Menurun 
Kriteria hasil 

• Toleransi aktifitas 

• Toleransi makanan 
Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningat (5) 

• Kejadian cedera 

• Luka/lecet 

• Keteganggan otot 

• Perdarahan 

• Ekspresi wajah 
kesakitan 

• Gangguan kognitif 

• Agitasi 

• Iritabilitas 

• Fratur 

• Gangguan mobilitas 

• Gangguan kognitif 
Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Meningkat (5) 

• Tekanan darah 

• Frekuensi nadi 

• Frekuensi napas 

• Pola istrahat dan tidur 

• Nafsu makan 
Pilihan: 
Memburuk (1) 
Cukup memburuk (2) 
Sedang (3) 
Cukup membaik (4) 
Membaik (5) 

Pencegahan cedera 
Definisi  
Mengidentifikasi dan 
menurunkan resiko mengalami 
bahaya atau kerusakan fisik 
Tindakan  
Observasi  

• Identifikasi area lingkungan 
yang berpotensi 
menyebabkan cedera 

• Identifikasi obat yang 
berpotensi menyebabkan 
cedera 

• Identifikasi kesesuaian 
alas kaki atau stocking 
elastis pada ektremitas 
bawah 

Terapeutik  

• Sediakan pencahayaan 
yang memadai  

• Gunakan lampu tidur 
selama jam tidur 

• Sosialisasikan pasien dan 
keluarga dengan 
lingkungan ruang rawat 

• Gunakan alas lantai jika 
beresiko mengalami 
cedera serius 

• Sediakan alas kaki anti slip 

• Sediakan pispot atau urinal 
untuk eliminasi ditempat 
tidur, jika perlu 

• Pastikan bel panggilan 
atau telpon mudah 
dijangkau 

• Pertahankan posisi tempat 
tidur diposisi terendah saat 
digunakan 

• Pastikan roda tempat tidur 
atau kursi roda dalam 
kondisi terkunci 

• Gunakan pengaman 
tempat tidur sesuai dengan 
kebijakan fasilitas 
pelayanan kesehatan 

• Pertimbangkan 
penggunaan alarm 
elektronik pribadi atau 
alarm sensor pada tempat 
tidur atau kursi 

• Diskusikan mengenai 
latihan dan terapi fisik yang 
diperlukan 

• Diskusikan mengenai alat 
bantu mobilitas yang 
sesuai  

• Diskusikan bersama 
anggota keluarga yang 
dapat mendampingi pasien  

 Definisi  Beresiko mengalami 
bahaya atau 
kerusakan fisik pada 
ibu selama masa 
kehamilan sampai 
dengan proses 
persalinan 

 Faktor risiko  1 Besarnya ukuran 
janin 

2 Malposisi janin 
3 Induksi persalinan 
4 Persalinan lama 

kala I, II dan III 
5 Disfungsi uterus 
6 Efek 

metode/intervensi 
bedah selama 
persalinan  

7 Kurangnya 
dukungan 
keluarga dan 
orang tua 

8 Kurang adeuatnya 
observasi dan 
antisipasi 

9 Keterlambatan 
pengambilan 
keputusan dan 
manajemen 

10 Skrining dan 
perawatan 
prenatal yang 
tidak adekuat 

11 Kecemasan 
berlebihan pada 
proses persalinan  

12 Riwayat cedera 
pada persalinan 
sebelumnya 

13 Usia ibu (<15 atau 
>35) 

14 Parietas banyak 
15 Perubahan 

hormonal 
16 Perubahan postur 

tubuh 
17 Ketuban pecah 
18 Proses infeksi 
19 Penyakit penyerta 
20 Masalah kontraksi 

 Kondisi klinis 
terkait 

1 Posisi tubuh 
lordosis 

2 Kelelahan 
3 Ketuban pecah 
4 Penurunan kadar 

hemoglobin 
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• Tingkatkan frekuensi 
observasi dan 
pengawasan pasien, 
sesuai kebutuhan 

Edukasi 

• Jelaskan aasan intervensi 
penecgahan jatuh ke 
pasien dan keluarga 

• Anjurkan berganti posisi 
secara perlahan dan duduk 
selama beberapa menit 
sebelum berdiri 
 

Perawatan kehamilan resiko 
tinggi 
Definisi  
Mengidentifikasi dan merawat 
ibu yang beresiko selama 
masa kehamilan sesuai 
standar pelayanan yang telah 
ditetapkan 
Tindakan  
Observasi 

• Identifikasi faktor resiko 
kehamilan misalnya 
diabetes dan hipertensi 

• Identifikasi riwayat 
obstetris 

• Identifikasi sosial dan 
demografi 

• Monitor status fisik dan 
psiko sosial selama 
kemilan 

Teraputik  

• Dampingi ibu saat merasa 
cemas 

• Diskusikan seksualitas 
aman selama hamil 

• Diskusikan 
ketidaknyamanan selama 
hamil 

• Diskusikan persiapan 
persalinan dan kelahiran 

Edukasi  

• Jelaskan resiko janin 
mengalami kelahiran 
prematur 

• Informasikan 
kemungkinan intervensi 
selama proses kelahiran  

• Anjurkan melakukan 
perawatan diri untuk 
meningkatkan kesehatan 

• Anjurkan ibu untuk 
beraktifitas dan 
beristirahat yang cukup 

• Ajarkan cara menghitung 
gerakan janin 

• Ajarkan aktifitas yang 
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Hasnah 

aman selama hamil 

• Ajarkan mengenali tanda 
bahaya 

Kolaborasi 

• Kolaborasi dengan 
spesialis jika ditemukan 
tanda dan bahaya dari 
kehamilan 

Pencegahan kejang 
Definisi 
Mengidentifikasi dan 
menurunkan resiko terjadinya 
kontraksi otot dan gerakan 
yang tidak terkendali 
Tindakan  
Observasi 

• Monitor status neurologis 

• Monitor tanda tanda vital 
Terapeutik 

• Baringkan pasien agar 
tidak terjatuh 

• Rendahkan ketinggian 
tempat tidur 

• Pasang side/rail tempat 
tidur 

• Berikan alas empuk 
dibawah kepala jika 
memungkinkan 

• Jauhkan benda benda 
berbahaya terutama 
benda tajam 

• Sediakan subtion 
disamping tempat tidur 

Edukasi  

• Anjurkan segera melapor 
jika merasakan aura 

• Anjurkan tidak berkendara  

• Ajarkan keluarga 
pertolongan pertama 
pada keluarga 

Kolaborasi 

• Kolaborasi pemberian anti 
konvulsan jika perlu 

 
 

4. Resiko cedera pada janin Tingkat Cidera 
Definisi  
Keparahan dari cedera 
yang diamati atau 
dilaporkan  
Ekspektasi 
Menurun 
Kriteria hasil 

• Toleransi aktifitas 

• Toleransi makanan 
Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 

Pencegahan cedera 
Definisi  
Mengidentifikasi dan 
menurunkan resiko mengalami 
bahaya atau kerusakan fisik 
Tindakan  
Observasi  

• Identifikasi area 
lingkungan yang 
berpotensi menyebabkan 
cedera 

• Identifikasi obat yang 
berpotensi menyebabkan 

 Definisi  Beresiko mengalami 
bahaya atau 
kerusakan fisik pada 
janin selama proses 
kehamilan dan 
persalinan 

 Faktor risiko 1 Besarnya ukuran 
janin 

2 Malposisi janin 
3 Induksi persalinan 
4 Persalinan lama 

kala I, II dan III 
5 Disfungsi uterus 
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Hasnah 

6 Kecemasan yang 
berlebihan tentang 
proses persalinan  

7 Riwayat 
persalinan 
sebelumnya  

8 Usia ibu (<15 
tahun atau > 35 
tahun) 

9 Paritas banyak 
10 Efek 

metode/intervensi 
bedah selama 
persalinan 

11 Nyeri pada jalan 
lahir 

12 Penggunaan alat 
bantu persalinan 

13 Nyeri pada 
abdomen 

14 Kelelahan 
15 Merokok 
16 Efek agen 

farmakologi  
17 Pengaruh budaya 
18 Pola makan yang 

tidak sehat 
19 Fakrtor ekonomi 
20 Konsumsi alkohol 
21 Terpapar agen 

teratogen 

Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Kejadian cedera 

• Luka/lecet 

• Keteganggan otot 

• Perdarahan 

• Ekspresi wajah 
kesakitan 

• Gangguan kognitif 

• Agitasi 

• Iritabilitas 

• Fratur 

• Gangguan mobilitas 

• Gangguan kognitif 
Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Menurun (5) 

• Tekanan darah 

• Frekuensi nadi 

• Frekuensi napas 

• Pola istrahat dan tidur 

• Nafsu makan 
Pilihan: 
Memburuk (1) 
Cukup memburuk (2) 
Sedang (3) 
Cukup membaik (4) 
Membaik (5) 

cedera 

• Identifikasi kesesuaian 
alas kaki atau stocking 
elastis pada ektremitas 
bawah 

Terapeutik  

• Sediakan pencahayaan 
yang memadai  

• Gunakan ampu tidur 
selama jam tidur 

• Sosialisasikan pasien dan 
keluarga dengan 
lingkungan ruang rawat 

• Gunakan alas lantai jika 
beresiko mengalami 
cedera serius 

• Sediakan alas kaki anti 
slip 

• Sediakan pispot atau 
urinal untuk eliminasi 
ditempat tidur, jika perlu 

• Pastikan bel panggilan 
atau telpon mudah 
dijangkau 

• Pertahankan posisi 
tempat tidur diposisi 
terendah saat digunakan 

• Pastikan roda tempat tidur 
atau kursi roda dalam 
kondisi terkunci 

• Gunakan pengaman 
tempat tidur sesuai 
dengan kebijakan fasilitas 
pelayanan kesehatan 

• Pertimbangkan 
penggunaan alarm 
elektronik pribadi atau 
alarm sensor pada tempat 
tidur atau kursi 

• Diskusikan mengenai 
latihan dan terapi fisik 
yang diperlukan 

• Diskusikan mengenai alat 
bantu mobilitas yang 
sesuai  

• Diskusikan bersama 
anggota keluarga yang 
dapat mendampingi 
pasien  

• Tingkatkan frekuensi 
observasi dan 
pengawasan pasien, 
sesuai kebutuhan 

Edukasi 

• Jelaskan aasan intervensi 
penecgahan jatuh ke 
pasien dan keluarga 

• Anjurkan berganti posisi 
secara perlahan dan 

 Kondisi klinis 
terkait 

1 Ketuban pecah 
sebelumnya 

2 Infeksi  
3 Penyakit penyerta: 

Asma, hipertensi 
4 Masalah kontraksi 
5 Efek pengobatan 

pada ibu 
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Hasnah 

duduk selama beberapa 
menit sebelum berdiri 

Pengukuran gerakan janin 
Definisi 

• Menghitung gerakan janin 
dimulai umur kehamilan 
mulai umur 8 minggu 

Tindakan  
Observasi  

• Identifikasi pengetahuan 
dan kemampuan ibu 
menghitung gerakan janin 

• Monitor gerakan janin 
Terapeutik  

• Hitung dan catat gerakan 
janin minimal 10 kali 
gerakan dalam 12 jam 

• Lakukan pemeriksaan 
kardiotocograpi  

• Catat jumlah gerakan 
janin dalam 12 jam 
perhari 

• Berikan oksigen 2 sampai 
3 L permenit jika gerakan 
janin belum mencapai 10 
kali dalam 12 jam 

Edukasi  

• Jelaskan manfaat 
menghitung gerakan janin 
dapat meningkakan 
hubungan ibu dan janin 

• Anjurkan ibu memenuhi 
kebutuhan nutrisi sebelum 
menghitung geraan janin 

• Anjurkan posisi miing kiri 
saat menghitung gerakan 
janin, agar janin dapat 
memperoleh oksigen 
dengan optimal dengan 
meningkatkan sirkulasi 
fetomaternal 

• Anjurkan ibu segera 
memberitahu perawat jika 
gerakan janin tidak 
mencapai 10 kali dalam 12 
jam 

• Anjurkan ibu cara 
menghitung gerakan janin 

Kolaborasi   

• Kolaborasi dengan tim 
medis jika ditemukan 
gawat janin 
 
  

5. Persiapan peningkatan nutrisi Status nutrisi 
Definisi  
Ketidakadekuatan asupan 
nutrisi untu membutuhkan 
kebutuhan metabolisme 

Edukasi nutrisi 
Definisi 
Memberikan informasi untuk 
meningkatkan kemampuan 
pemenuhan kebutuhan nutrisi 

 Definisi Pola asupan nutrisi 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
metabolisme dan 
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Hasnah 

dapat ditingkatkan  Ekspektasi 
Membaik  
Kriteria hasil 

• Porsi makanan yang 
dihabiskan 

• Kekuatan otot 
mengunyakh 

• Kekuatan otot menelan 

• Serum albumin 

• Verbalisasi keinginan 
untuk meningkatkan 
nutrisi 

• Pengetahuan tentang 
pilihan makanan yang 
sehat 

• Pengetahuan tentang 
minuman yang sehat 

• Pengetahuan tentang 
standar asupan nutrisi 
yang tepat 

• Penyiapan dan 
penyimpangan minuman 
dan makanan yang 
aman 

• Sikap terhadap 
makanan/minuman 
sesuai dengan tujuan 
kesehatan 

Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Perasaan cepat kenyang 

• Nyeri abdomen  

• Sariawan 

• Rambut rontok 

• diare 
Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Meningkat (5) 

• Berat badan 

• Frekuensi  massa tubuh 

• Frekuensi makan 

• Nafsu makan 

• Bising usus 

• Tebal lipatan kulit trisep 
Pilihan: 
Memburuk (1) 
Cukup memburuk (2) 
Sedang (3) 
Cukup membaik (4) 
Membaik (5) 

Tindakan 
Observasi  

• Periksa status gizi, status 
alergi, program diet, 
kebutuhan dan 
kemampuan pemenuhan 
kebutuhan gizi 

• Identifikasi kemampuan 
dan waktu yang tepat 
menerima informasi 

Terapeutik 

• persiapkan materi dan 

media seperti jenis jenis 

nutrisi, tabel makanan 

penukar, cara mengelola, 

cara menakar akanan 

• Jadwalkan pendidikan 

kesehatan sesuai 

kesepakatan 

• Berikan kesematan untuk 

bertanya 

Edukasi  

• Jelaskan pada pasien dan 

keluarga alergi makanan, 

makanan yang harus 

dihindari, kebutuhan 

jumlah kalori, jenis 

makanan yang dibutuhkan 

pasien 

• Ajarkan cara 

melaksanakan diet sesuai 

program 

• Jelaskan hal hal yang 

dilakukan sebelum 

memberi makan (mis. 

Perawatan mulut, obat-

obatan yang harus 

diberikan sebelum makan) 

• Demonstrasikan cara 

membersihkan mulut 

• Demonstrasikan cara 

mengatur posisi saat 

makan 

• Ajarkan pasien dan 

keluarga monitor asupan 

kalori dan makanan 

• Ajarkan pasien dan 

keluarga memantau 

kondisi kekurangan nutrisi 

• Anjurkan 

mendemontrasikan cara 

memberi makan, 

megnhitung kalori dan 

mneyiapkan makanan 

sesuai dengan program 

diet  

 Gejala dan tanda 
mayor 

Subjektf  
1 Mengekspresikan 

keinginan untuk 
meningkatan 
nutrisi 

Objektif  
1 Makan teratur dan 

adekuat 

 Gejala dan tanda 
minor 

Subjektif 
1 Mengekspresikan 

pengetahui 
tentang pilihan 
makanan dan 
cairan yang sehat 

2 Mengikuti standar 
asupan nutrisi 
yang tepat (mis. 
Piramida 
makanan, 
pedoman 
American Diabic 
Associati atau 
pedoman lainnya) 

Objektif  
1 Penyiapan dan 

penyimpanan 
makanan dan 
minuman yang 
aman 

2 Sikap terhadap 
makanan dan 
minuman sesuai 
dengan tujuan 
kesehatan 
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6. Pola napas tidak efektif Pola napas 
Definisi  
Inspirasi dan atau 
ekspirasi yang 
memberikan ventilasi 
adekuat 
Ekspektasi 
Membaik 
Kriteria hasil 

• Dispneu 

• Penggunaan otot bantu 
napas 

• Pemanjangan fase 
ekspirasi 

• Ortopnea 

• Pernapasan pursed –lip 

• Pernapasan cuping 
hidung 

Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Verbalisasi kesulitan 
menjalankan perawatan 
yang ditetapkan 

• Eksudat dada  

• Ventilasi semenit 

• Kapasitas vital 

• Diameter thoraks 
anterior-posterior 

• Tekanan ekspirasi 

• Tekanan inspirasi 
Pilihan 
Memburuk (1) 
Cukup memburuk (2) 
Sedang (3) 
Cukup membaik (4) 
Membaik(5) 

Manajemen jalan nafas 
Definisi  
Mengidentifikasi dan 
mengelola kepatenan jalan 
nafas 
Tindakan 
Observasi   

• Monitor pola nafas 
(frekuensi, kedalaman, 
usaha nafas) 

• Monitor bunyi nafas 
tambahan  

• Monitor sputum (jumlah, 
warna, aroma) 

Terapeutik  

• Pertahankan kepatenan 
jalan nafas dengan healthy 
– tilt dan chin – livt 

• Posisikan semi fouler  

• Berikan minum hangat  

• Lakukan fisioterapi dada 
jika perlu 

• Lakukan penghisapan 
lendir kurang dari 15 detik 

• Lakukan hiperoksigenasi 
sebelum penghisapan 
endotrakeal 

• Berikan oksigen jika perlu 
Edukasi  

• Anjurkan asupan cairan 
2000 ml perhari, jika tidak 
kontraindikasi 

• Ajarkan tehik batuk efektif 

• Kolaborasi 

• Kolborasi peberian 
brongkodilator jika perlu 

 

 Definisi Inspirasi dan/atau 
ekspirasi yang tidak  
memberikan ventilasi 
adekuat 

 Penyebab  1 Obesitas 
2 Penurunan energi 
3 Posisi tubuh yang 

menghambat 
ekspansi paru-
paru 

4 Kecemasan 
5 Efek agen 

farmakologis 

 Gejala dan tanda 
mayor 

Subjektif 
1 Dispnea 

Objektif 
1 Penggunaan otot 

bantu pernapasan 
2 Fase ekspirasi 

memanjang 
3 Pola napas 

abnormal 
(takipnea, 
bradipnea, 
hiperventilasi, 
kusmaul, cheyne-
stokes 

 

 Gejala dan tanda 
minor 

Subjektif 
1 Ortopneu 
Objektif 

1 Penapasan 
pursed-lip 

2 Pernapasan 
cuping hidung 

3  Diameter thoraks 
anterior-posterior 
meningkat 

4 Ventilasi semenit 
menurun 

5 Kapasitas vital  
menurun 

6 Tekanan ekspirasi  
menurun 

7 Tekanan inspirasi 
menurun 

8 Ekskursi dada 
berubah 

7. Risiko perfusi serebral tidak efektif Perfusi serebral 
Definisi 
Keadekuatan aliran darah 
serebral untuk menunjang 
fungsi otak 
Ekspektasi 
Meningkat 
Kriteria hasil 
Pilihan:  

• Tingkat kesadaran  

Managemen peningkatan 
tekanan intraranial 
Definisi 
Identifikasi penyebab 
peningkatan tik  
Observasi 

• Monitor tanda dan geja 
peningkatan tik 

• Monitor MAP (mean 

 Definisi Beresiko mengalami 
penurunan sirkulasi 
darah keotak 

 Faktor resiko 1 Keabnormalan 
masa protrombin 
dan/atau masa 
tromboplastin 
parsial 

2 Ateroskerosis 
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Hasnah 

3 Koagulasi (mis. 
Anemia sel sabit) 

4 Hipertensi 

• kognitif 
Pilihan 
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Sakit kepala 

• Gelisah 

• Kecemasan 

• Agitasi 

• Demam  
Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Menurun  (5) 

• Tekanan arteri rata-rata  

• Tekanan intra kranial 

• Tekanan darah sistole 

• Tekanan darah diastole 

• Refleks saraf 
Pilihan: 
Memburuk (1) 
Cukup memburuk (2) 
Sedang (3) 
Cukup membaik (4) 

 Membaik (5) 
 

arterial pressure) 

• Monitor CVP (central 
venous pressure) 

• Monitor PAWP, jika perlu 

• Monitor PAP, jika perlu 

• Monitor ICP, jika tersedia 

• Monitor CPP (cerebral 
perfusion pressure) 

• Monitor gelombang ICP 

• Monitor status 
pernapasan  

• Monitor intake dan 
output cairan 

• Monitor cairan serebro-
spinalis 

• Terapeutik 

• Minimalkan stimulus 
dengan meyediakan 
lingkungan yang tenang 

• Berikan posisi semifouler 

• Hindari manufer valsava 

• Cegah tejadinya kejang 

• Hindari penggunaan 
PEEP 

• Hindari pemberian cairan 
IV hipotonik 

• Atur ventilator agar 
PaCo2 

• Pertahankan suhu tubuh 
normal 

Kolaborasi  

• Kolaborasi pemberian 
sedasi dan antikonvulsan 
jika perlu 

• Kolaborasi pemberian 
diuretik osmosis, jika 
perlu 

• Kolaborasi pemberian 
pelunak tinja, jika perlu 

 
 
 
 

 Kondisi klinis 
terkait 

1 Hipertensi  

8. Nyeri Akut Kontrol nyeri 
Definisi  
Tindakan untuk 
meredakan pengalaman 
sensorik atau emosional 
yang tidak 
menyenangkan akibat 
kerusakan jaringan  

Ekspektasi 
Meningkat 
Kriteria hasil 

• Melaporkan nyeri 
terkontrol  

• Kemampuan mengenali 

Manajemen nyeri 
Definisi 
Mengidentifikasi dan 
mengelola pengalaman 
sensorik atau emosional yang 
berkaitan dengan kerusakan 
jaringan atau fungsional 
dengan onset mendadak atau 
lambat dan berintensitas 
ringan hingga berat dan 
konstan 

Tindakan  
Observasi 

• Identifikasi lokasi, 
karakteristik, durasi, 

 Definisi Pengalaman 
sensorik atau 
emosional yang 
berkaitan dengan 
kerusakan jaringan 
aktual atau 
fungsional, dengan 
onset mendadak 
atau lambat dan 
berintensitas ringan 
hingga berat yang 
berlangsung kurang 
dari 3 bulan 

 Penyebab 1 Agen 
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Hasnah 

pencederaan 
fisiologis (mis: 
inflamasi, iskemia, 
eoplasma) 

2 Agen 
pencederaan 
kimiawi (mis: 
terbakar, bahan 
kimia ringan) 

3 Agen 
pencederaan fisik 
(mis: abses, 
amputasi, 
terbakar, 
terpotong, 
mengangkat 
berat, prosedur 
operasi,trauma, 
latihan fisik 
berlebihan)   

onset nyeri 

• Kemampuan mengenali 
penyebab nyeri 

• Kemampuan 
menggunaan tehnik non-
fakmakologis 

• Dukungan orang 
terdekat 

Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Keluhan nyeri 

• Penggunaan analgesik 
 
Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Menurun(5) 

frekuensi, kualitas, 
intensitas nyeri 

• Identifikasi skala nyeri  

• Identifikasi respon nyeri 
nonverbal 

• Identifikasi faktor yang 
memperberat dan 
memperingan nyeri 

• Identifikasi pengetahuan 
dan keyakinan tentang 
nyeri 

• Identifikasi pengaruh 
budaya terhadap respon 
nyeri 

• Identifikasi pengaruh nyeri 
pada kualitas hidup 

• Monitor keberhasilan 
terapi komplementer yang 
sudah diberikan 

• Monitor efek samping 
penggunaan analgetik 

Terapeutik  

• Berikan teknik 
nonfarmakologis untuk 
mengurangi rasa nyeri 

• Kontrol lingkungan yang 
memperberat rasa nyeri 
(mis. Suhu rungan, 
pencahayaan, kebisingan) 

• Fasilitasi istrahat dan tidur  

• Pertimbangkan jenis dan 
sumber nyeri dalam 
pemilihan stategi 
meredakan nyeri 

Edukasi  

• Jelaskan penyebab, 
periode, dan pemicu nyeri 

• Jelaskan stategi 
meredakan nyeri 

• Anjurkan memonitor nyeri 
secara mandiri 

• Anjurkan menggunakan 
analgetik secara tepat 

• Ajarkan teknik non-
farmakologis untuk 
mengurangi rasa nyeri 

Kolaborasi  

• Kolaborasi pemberian 
analgetik, jika perlu 
  

 Gejala dan tanda 
mayor 

Subjektif  
1 Mengeluh nyeri 
Objektif 
1 Tampak meringis 
2 Bersikap protektif 

(mis. Waspada, 
posisi 
menghindari nyeri) 

3 Gelisah 
4 Frekuensi nadi 

meningkat 
5 Sulit tidur 

 Gejala dan tanda 
minor 

Subjektif  
Tidak tersedia 
Objektif  
1 Tekanan darah 

meningkat 
2 Pola napas 

berubah 
3 Nafsu makan 

berubah 
4 Proses berpikir 

terganggu 
5 Menarik diri 
6 Berfokus pada diri 

sendiri 
7 diaforesis 

9. Hipervolemia Keseimbangan cairan 
Definisi  
Kemampuan menangani 
masalah kesehatan 
keluarga secara optimal 
untuk memulihkan kondisi 
kesehatan anggota 
keluarga 
Ekspektasi 

Manajemen hipervolemia 
Definisi  
Mengidentifikasi dan 
mengelola kelebihan cairan 
intravaskuler dan ekstraseluler 
serta mencegah terjadinya 
komplikasi 
Tindakan  
Observasi  

 Definisi  Peningatan volume 
cairan intravaskuler 
interstisial,dan/atau 
intraseluler 

 Penyebab  1 Gangguan 
mekanisme 
regulasi 

2 Kelebihan asupan 
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Hasnah 

cairan 
3 Kelebihan asupan 

natrium 
4 Gangguan aliran 

balik vena 
5 Efek agen 

farmakologis (mis. 
Kortikosteroid) 

Meningkat 
Kriteria hasil 

• Kemampuan 
menjelaskan masalah 
kesehatan yang dialami 

• Aktifitas kelarga 
mengatasi masalah 
kesehatan tepat 

• Tindakan untuk 
mengurangi faktor resiko 

Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Verbalisasi esulitan 
menjalankan perawatan 
yang ditetapkan 

• Gejala penyakit anggota 
keluaarga 

Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Meningkat (5) 

• Periksa tanda dan gejala 
hipervolemia 

• Identifikasi penyebab 
hipervolemia 

• Monitor status 
hemodinamik (mis. 
Frekuensi jantung, 
tekanan darah) 

• Monitor in-take dan output 
cairan  

• Monitor tanda 
hemokonsentrasi (mis. 
Kadar natrium, 
hematokrit, berat jenis 
urin) 

• Monitor tanda tekanan 
otkotik plasma (mis. 
Kadar protein dan 
albumin meningkat) 

• Monitor kecepatan infus 
secara ketat 

• Monitor efek samping 
giuretik 

Terapeutik  

• Timbang berat badan 
setiap hari pada waktu 
yang sama 

• Batasi asupan cairan dan 
garam 

• Tinggikan kepala tempat 
tidur 30-400  

Edukasi 

• Asupan melapor jika 
haluaran urin -0.5 
mL/kg/jam dalam 6 jam 

• Anjurkan melapor jika BB 
bertambah lebih dari 1 kg 
dalam sehari 

• Ajarkan cara mengukuran 
dan mencatat asupan 
haluaran cairan  

• Ajarkan cara membatasi 
cairan  

• Kolaborasi  

• Kolaborasi pemberian 
diuretik 

• Kolaborasi penggantian 
kehilangan kalium akibat 
diuretik 

• Kolaborasi pemberian 
continuous renald 
replacment teraphy, jika 
perlu 
  

 Gejala dan tanda 
mayor 

Subjektif  
1 Ortopnea 
2 Dispnea 
3 Proxysmal 

nocturnal dyspnea 
Objektif 
1 Edema anasarka 

dan/atau edema 
perifer 

2 Berat badan 
meningkat dalam 
waktu singkat 

3 Jugular venous 
pressure (JVP) 
dan/atau Central 
Venous Pressure 
meningkat 

4 Reflek 
hepatojugularis 
positif 

 Gejala dan tanda 
minor 

Subjektif  
Tidak tersedia 
Objektif 
1 Distensi vena 

jugularis 
2 Terdengar suara 

napas  tambahan  
3 Hepatomegali 
4 Kadar Hb/Ht turun 
5 Oliguria 
6 Intake lebih 

banyak dari ouput 
7 Kongesti paru 
 

10. Gangguan pola tidur Pola tidur 
Definisi  
Keadekuatan kualitas dan 
kuantitas tidur 

Dukungan tidur 
Definisi 
Menfasilitasi siklus tidur dan 
terjaga yang teratur 

 Definisi Gangguan kualitas 
dan kuantitas waktu 
tidur akibat faktor 
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eksternal Ekspektasi 
Membaik 
Kriteria hasil 

• Kemampuan beraktifitas 
  Pilihan:  
menurun (1) 
cukup menurun (2) 
Sedang (3) 
Cukup meningkat (4) 
Meningkat (5) 

• Keluhan sulit tidur 

• Keluhan sering terjaga 

• Keluhan pola tidur 
berubah 

• Keluhan istirahat tidak 
cukup 

Pilihan 
Meningkat (1) 
Cukup meningkat (2) 
Sedang (3) 
Cukup menurun (4) 
Meningkat (5) 

Tindakan  
Observasi  

• Identifikasi pola aktifitas 
dan tidur 

• Identifikasi faktor 
pengganggu tidur (fisik 
atau psikologis) 

• Identifikasi makanan dan 
minuman yang 
mengganggu tidur (mis. 
Kopi dan teh) 

• Identifikasi obat tidur yang 
dikonsumsi 

Terapeutik  

• Modifikasi lingkungan 
(mis. Pencahayaan, 
kebisingan, suhu, matras 
dan tempat tidur) 

• Batasi waktu tidur siang, 
jika perlu 

• Fasilitasi menghilangkan 
stress sebelum tidur 

• Tetapkan jadwal tidur 
rutin 

• Lakukan prosedur untuk 
meningkatkan 
kenyamanan (mis. Pijat, 
akupresure) 

• Sesuaikan jadwal dan 
atau tindakan untuk 
menunjang siklus tidur 
terjaga 

Edukasi  

• Jelaskan pentingnya tidur 
cukup selama sakit 

• Anjurkan menepati 
kebiasaan waktu tidur 

• Anjurkan menghindari 
makanan/minuman yang 
mengganggu tidur 

• Anjurkan penggunaan 
obat tidur yang tidak 
mengandung supresor 
terhadap tidur REM 

• Anjurkan faktor-faktor 
yang berkontribusi 
terhadap gangguan pola 
tidur 

• Anjurkan rekalsasi 
autogenik atau cara non-
farmakologi lainnya 

 Penyebab 1 Hambatan 
lingkungan (mis. 
Kebisingan) 

2 Kurang terkontrol 
tidur 

3 Kurang privasi 
4 Restraint fisi 
5 Ketiadaan teman 

tidur 
6 Tidak familiar 

dengan peralatan 
tidur 

 Gejala dan tanda 
mayor 

Subjektif 
1 Mengeluh sulit 

tidur 
2 Mengeluh sering 

terjaga 
3 Mengeluh tidak 

puas tidur 
4 Mengeluh 

perbuahan pola 
tidur 

5 Mengeluh istirahat 
yang tida cukup 

Objektif 
(Tidak tersedia) 

 Gejala dan tanda 
minor 

Subjektif  
1 Mengeluh 

kemampuan 
beraktifitas 
menurun 

Objektif 
(tidak tersedia) 
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IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN 
 

Fasilitas Yankes   No. Register  

Nama Perawat  Nama Penanggungjawab/ 
KK 

 

Nama Individu/ Keluarga/ 
Kelompok 

 Alamat  

Penyakit/ Masalah Kesehatan  

 

Tgl/ 
No. 

Diagnosa Keperawatan Implementasi 
 

Evaluasi 
 

Ttd  
Perawat 
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