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ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN POST PARTUM SPONTAN
DI RUANG MAWAR RSUD ABDUL WAHAB SYAHRANIE SAMARINDA

Firyunda Ayu Putri ¹⁾, Endah Wahyutri ²⁾, Nilam Noorma ³⁾
¹⁾ Mahasiswa Prodi Diploma III Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kaltim

²⁾ Dosen Jurusan Keperawatan, ³⁾ Dosen Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kaltim

ABSTRAK
Pendahuluan : Post Partum atau masa nifas adalah masa yang dimulai setelah
plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan
semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu.
Tujuan : Penulis mampu memberikan dan menerapkan asuhan keperawatan pada
pasien post partum spontan di ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Syahranie
Samarinda.
Metode : Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan
Asuhan Keperawatan dengan melibatkan 2 responden. Pengumpulan data
menggunakan asuhan keperawatan yang meliputi Pengkajian, Diagnosa
Keperawatan, Intervensi, Implementasi, dan Evaluasi. Instrument pengumpulan
data menggunakan format pengkajian Asuhan Keperawatan Nifas sesuai
ketentuan yang berlaku.
Hasil dan Pembahasan : Pada klien 1 dan klien 2 masalah yang sama yaitu nyeri
akut, dan perfusi jaringan perifer tidak efektif.  Sedangkan masalah yang berbeda
pada klien 1 yaitu menyusui tidak efektif dan masalah pada pasien 2 yaitu resiko
infeksi.
Kesimpulan dan saran : terdapat 1 masalah yang teratasi dengan baik dan 3
masalah yang teratasi sebagian. Maka saran bagi peneliti selanjutnya, agar dapat
memperpanjang waktu perawatan agar hasil yang di dapatkan lebih optimal.
Kata kunci : Asuhan Keperawatan, Post Partum Spontan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa nifas atau post partum adalah masa setelah persalinan selesai sampai 6

minggu atau 42 hari. Setelah masa nifas, organ reproduksi secara berlahan akan

mengalami perubahan seperti sebelum hamil. Selama masa nifas perlu mendapat

perhatian lebih dikarenakan angka kematian ibu 60% terjadi pada masa nifas.

Dalam angka kematian ibu (AKI) adalah penyebab banyaknya wanita meninggal

dari suatu penyebab adalah kurangnya perhatian pada wanita post partum

(Maritalia, 2012).

Menurut laporan World Health Organization (WHO) yang dikutip dalam

Priharyanti Wulandari dan Prasita Dwi Nur Hiba, Untuk AKI di negara-negara

Asia Tenggara diantaranya Indonesia mencapai 214 per 100.000 kelahiran hidup,

Filipina 170 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 160 per 100.000 kelahiran

hidup, Thailand 44 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 60 per 100.000 kelahiran

hidup, dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2018, pelayanan persalinan normal atau

pasca partum di fasilitas kesehatan tahun 2018 di Indonesia 79.3 % dan pada

tahun 2018 pelayanan KF lengkap pada perempuan 10-54 di Kalimantan Timur

sekitar 38.0 % lebih meningkat dari pada tahun 2013 (Riskesdas, 2018).

Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2015, tiga faktor kematian Ibu

melahirkan adalah perdarahan 28%, eklampsia 24%, dan infeksi 11%. Menurut

Kementerian Kesehatan RI, sebagai upaya penurunan AKI, pemerintah melalui
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Kementerian Kesehatan sejak tahun 1990 telah meluncurkan safe motherhood

initiative, sebuah program  yang memastikan semua wanita mendapatkan

perawatan yang dibutuhkan sehingga selamat dan sehat selama kehamilan dan

persalinannya. Upaya tersebut dilanjutkan dengan program Gerakan Sayang Ibu

di tahun 1996 oleh Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2012 Kementerian

Kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival

(EMAS) dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan neonatal sebesar

25%. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar

setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti

pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan

bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, kemudahan

mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, dan pelayanan keluarga berencana.

Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk indikator terpenting dari derajat

kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari

suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganan

(tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan

dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 sebesar 177. Untuk  kematian ibu di

Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun 2013 sejumlah 113 kematian,

turun pada 2014 menjadi 104 kasus kematian, tahun 2015 menjadi 100 kasus
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kematian, dan lebih turun lagi pada tahun 2016 menjadi 95 kasus kematian Ibu.

(Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, 2016)

Kebijakan Program Nasional Masa Nifas yaitu kunjungan masa nifas paling

sedikit 4 kali, kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai status kesehatan ibu

dan bayi baru lahir (Saleha, 2009). Masa nifas merupakan proses fisiologis,

sehingga bagaimana upaya yang dilakukan supaya kondisi fisiologis tidak jatuh ke

patologis adalah memberikan asuhan keperawatan pada ibu nifas (Nurniati dkk,

2014).

Berbagai perubahan anatomi dan fisiologis yang nyata terjadi selama masa

pasca partum ini seiring dengan proses yang terjadi selama masa kehamilan

dikembalikan. Pengetahuan tentang proses reproduksi dalam kehamilan dan

persalinan merupakan suatu dasar untuk memahami adaptasi organ generatif dan

berbagai sistem tubuh manusia setelah pelahiran. (Martin, Reeder, G., Koniak,

2014).

Istilah puerperium (puer, seorang anak, dtitambah kata parere, kembali ke

semula) merujuk pada masa enam minggu antara terminasi persalinan dan

kembalinya organ reproduksi ke kondisi sebelum hamil. Purperium meliputi

perubahan progresif payudara untuk laktasi, serviks yang mengeluarkan cairan

lokia yang normal terjadi dalam tiga tahap yaitu lokia rubra berwarna merah

terang, lokia serosa berwarna merah muda, lokia sanguilenta berwarna kecoklatan,

lokia alba berwarna coklat keputih-putihan dan lokia yang patologis yaitu lokia

purulenta  yang berbau busuk disertai nanah. Perubahan yang disebabkan involusi
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adalah proses fisiologis normal. Meskipun begitu, involusi yang mencolok cepat

biasanya menandakan adanya penyakit. (Martin, Reeder, G., Koniak, 2014).

Asuhan keperawatan pasca partum atau masa nifas untuk membantu ibu

baru dan keluarganya berhasil beradaptasi pada masa transisi setelah kelahiran

anak dan tuntutan menjadi orangtua. Penekanan asuhan keperawatan pada masa

ini adalah pada pengkajian dan modifikasi faktor faktor yang mempengaruhi

pemulihan ibu dari masa nifas untuk mengingat komponen yang diperlukan dalam

pengkajian post partum, banyak perawat menggunakan istilah BUBBLE-LE yaitu

termasuk Breast (payudara), Uterus (rahim), Bowel (fungsi usus), Bladder

(kandung kemih), Lochia (lokia), Episiotomy (episiotomi/perinium), Lower

Extremity (ekstremitas bawah), dan Emotion (emosi). Kemampuannya untuk

mengemban peran perawatan bayi baru lahir, dan transisi peran dan kemampuan

fungsional ibu serta keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk membuat karya tulis

ilmiah dengan judul “ Asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan

di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan, maka rumusan masalah dalam

penulisan ini adalah “Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Ibu Post Partum

Spontan di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda ?”.
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1.3 Tujuan Penulisan

Penulis mampu memberikan dan menerapkan Asuhan Keperawatan

Ibu Post Partum Spontan di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah

mampu memberikan asuhan keperawatan Ibu post partum spontan

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengalaman

nyata dalam hal:

1. Mengkaji Ibu dengan post partum spontan

2. Merumuskan dan menetapkan diagnosa keperawatan pada Ibu post partum

spontan

3. Menyusun perencanaan keperawatan yang sesuai dengan Ibu post partum

spontan

4. Melakukan implementasi keperawatan pada ibu post partum spontan

5. Mengevaluasi Ibu post partum spontan

6. Mendokumentasikan tindakan keperawatan pada ibu post partum spontan

1.3 Manfaat Studi Kasus

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.2 Bagi Penulis

Studi kasus ini dapat mengaplikasikan dan menambah wawasan ilmu

pengetahuan serta kemampuan penulis dalam menerapkan asuhan keperawatan

pada ibu post partum spontan .
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1.4.3 Bagi Tempat Penulisan

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau

refrensi dalam menerapkan asuhan keperawat dan meningkatkan mutu pelayanan

yang lebih baik, khususnya pada ibu post partum spontan .

1.4.4 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan

Studi kasus ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi

Profesi Keperawatan khususnya dalam penerapan asuhan keperawatan pada Ibu

post partum spontan .
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Kasus

2.1.1 Definisi Post Partum

Post Partum atau masa nifas adalah masa yang dimulai setelah plasenta

keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula

(sebelum hamil). Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu (Ary

Sulistyawati, 2009).

Masa nifas atau post partum adalah masa setelah persalinan selesai sampai

6 minggu atau 42 hari. Setelah masa nifas, organ reproduksi secara berlahan akan

mengalami perubahan seperti sebelum hamil. Selama masa nifas perlu mendapat

perhatian lebih dikarenakan angka kematian ibu 60% terjadi pada masa nifas.

Dalam Angka Kematian Ibu (AKI) adalah penyebab banyaknya wanita meninggal

dari suatu penyebab kurangnya perhatian pada wanita post partum (Maritalia,

2012).

2.1.2 Klasifikasi Masa Nifas

Menurut Anggraini (2010), tahap masa nifas di bagi menjadi 3 :

1. Purperium dini, Waktu 0-24 jam post partum. Purperium dini yaitu

kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan.

Dianggap telah bersih dan boleh melakukan hubungan suami istri apabila

setelah 40 hari.
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2. Purperium intermedial, Waktu 1-7 hari post partum. Purperium

intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genetalia yang lamanya 6

minggu

3. Remote purperium ,Waktu 1-6 minggu post partum. Adalah waktu yang

diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutam bila selama hamil dan

waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk pulih sempurna

bias berminggu-minggu, bulanan bahkan tahunan. (Yetti Anggraini,2010).

2.1.3 Perubahan Fisiologis Masa Nifas

Untuk mengingat komponen yang diperlukan dalam pengkajian post

partum, banyak perawat menggunakan istilah BUBBLE-LE yaitu termasuk

Breast (payudara), Uterus (rahim), Bowel (fungsi usus), Bladder (kandung

kemih), Lochia (lokia), Episiotomy (episiotomi/perinium), Lower Extremity

(ekstremitas bawah), dan Emotion (emosi). Menurut Hacker dan Moore Edisi 2

adalah :

a. Involusi Rahim

Melalui proses katabolisme jaringan, berat rahim dengan cepat menurun

dari sekitar 1000gm pada saat kelahiran menjadi 50 gm pada sekitar 3 minggu

masa nifas. Serviks juga kehilangan elastisnya dan kembali kaku seperti sebelum

kehamilan. Selama beberapa hari pertama setelah melahirkan, secret rahim

(lokhia) tampak merah (lokhia rubra) karena adanya eritrosit. Setelah 3 sampai 4
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hari lokhia menjadi lebih pucat (lokhia serosa), dan dihari ke sepuluh

lokheatampak berwarna putih atau kekuning kuningan (lokhia alba).

Berdasarkan waktu dan warnanya pengeluaran lochia dibagi menjadi 4 jenis:

1. Lochia rubra, lochia ini muncul pada hari pertama sampai hari ketiga

masa postpartum, warnanya merah karena berisi darah segar dari jaringan

sisa-sisa plasenta.

2. Lochia sanguilenta, berwarna merah kecoklatan dan muncul di hari

keempat sampai hari ketujuh.

3. Lochia serosa, lochia ini muncul pada hari ketujuh sampai hari keempat

belas dan berwarna kuning kecoklatan.

4. Lochia alba, berwarna putih dan berlangsung 2 sampai 6 minggu post

partum .

Munculnya kembali perdarahan merah segar setelah lokia menjadi alba atau

serosa menandakan adanya infeksi atau hemoragi yang lambat. Bau lokia sama

dengan bau darah menstruasi normal dan seharusnya tidak berbau busuk atau

tidak enak. Lokhia rubra yang banyak, lama, dan berbau busuk, khususnya jika

disertai demam, menandakan adanya kemungkinan infeksi atau bagian plasenta

yang tertinggal. Jika lokia serosa atau alba terus berlanjut melebihi rentang waktu

normal dan disertai dengan rabas kecoklatan dan berbau busuk, demam, serta

nyeri abdomen, wanita tersebut mungkin menderita endometriosis. (Martin,

Reeder, G., Koniak, 2014).

Proses involusi uterus adalah sebagai berikut:
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1. Iskemia Miometrium : Hal ini disebabkan oleh kontraksi dan retraksi yang

terus menerus dari uterus setelah pengeluaran plasenta sehingga membuat

uterus menjadi relatif anemi dan menyebabkan serat otot atrofi.

2. Atrofi jaringan : Atrofi jaringan terjadi sebagai reaksi penghentian hormon

esterogen saat pelepasan plasenta.

3. Autolysis : Merupakan proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam

otot uterus. Enzim proteolitik akan memendekkan jaringan otot yang telah

mengendur hingga panjangnya 10 kali panjang sebelum hamil dan lebarnya 5

kali lebar sebelum hamil yang terjadi selama kehamilan. Hal ini disebabkan

karena penurunan hormon estrogen dan progesteron.

4. Efek Oksitosin : Oksitosin menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi

otot uterus sehingga akan menekan pembuluh darah yang mengakibatkan

berkurangnya suplai darah ke uterus. Proses ini membantu untuk mengurangi

situs atau tempat implantasi plasenta serta mengurangi perdarahan.

Gambar 2.1 Involusi Uterus
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b. Uterus

Setelah kelahiran plasenta, uterus menjadi massa jaringan yang hampir padat.

Dinding belakang dan depan uterus yang tebal saling menutup, yang

menyebabkan rongga bagian tengah merata. Ukuran uterus akan tetap sama

selama 2 hari pertama setelah pelahiran, namun kemudian secara cepat ukurannya

berkurang oleh involusi. (Martin, Reeder, G., Koniak, 2014).

c. Uterus tempat plasenta

Pada bekas implantasi plasenta merupakan luka yang kasar dan menonjol ke

dalam kavum uteri. Segera setelah plasenta lahir, dengan cepat luka mengecil,

pada akhir minggu ke-2 hanya sebesar 3-4 cm dan pada akhir nifas 1-2 cm.

Penyembuhan luka bekas plasenta khas sekali. Pada permulaan nifas bekas

plasenta mengandung banyak pembuluh darah besar yang tersumbat oleh

thrombus. Luka bekas plasenta tidak meninggalkan parut. Hal ini disebabkan

karena diikuti pertumbuhan endometrium baru di bawah permukaan luka.

Regenerasi endometrium terjadi di tempat implantasi plasenta selama sekitar 6

minggu. Pertumbuhan kelenjar endometrium ini berlangsung di dalam decidua

basalis. Pertumbuhan kelenjar ini mengikis pembuluh darah yang membeku pada

tempat implantasi plasenta hingga terkelupas dan tak dipakai lagi pada

pembuangan lokia. (Martin, Reeder, G., Koniak, 2014).

d. Afterpains

Merupakan kontraksi uterus yang intermiten setelah melahirkan dengan

berbagai intensitas. Afterpains sering kali terjadi bersamaan dengan menyusui,
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saat kelenjar hipofisis posterioir melepaskan oksitosin yang disebabkan oleh

isapan bayi. Oksitosin menyebabkan kontraksi saluran lakteal pada payudara,

yang mengeluarkan kolostrum atau air susu, dan menyebabkan otot otot uterus

berkontraksi. Sensasi afterpains dapat terjadi selama kontraksi uterus aktif untuk

mengeluarkan bekuan bekuan darah dari rongga uterus. (Martin, Reeder, G.,

Koniak, 2014).

e. Vagina

Meskipun vagina tidak pernah kembali ke keadaan seperti seleum kehamilan,

jaringan suportif pada lantai pelvis berangsur angsur kembali pada tonus semula.

f. Perubahan Sistem Pencernaan

Biasanya Ibu mengalami obstipasi setelah persalinan. Hal ini terjadi karena

pada waktu melahirkan sistem pencernaan mendapat tekanan menyebabkan kolon

menjadi kosong, kurang makan, dan laserasi jalan lahir. (Dessy, T., dkk. 2009)

g. Sistem kardiovaskuler

Segera setelah kelahiran, terjadi peningkatan resistensi yang nyata pada

pembuluh darah perifer akibat pembuangan sirkulasi uteroplasenta yang

bertekanan rendah. Kerja jantung dan volume plasma secara berangsur angsur

kembali normal selama 2 minggu masa nifas.

h. Perubahan Sistem Perkemihan

Diuresis postpartum normal terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan

sebagai respon terhadap penurunan estrogen. Kemungkinan terdapat spasme

sfingter dan edema leher buli-buli sesudah bagian ini mengalami tekanan kepala
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janin selama persalinan. Protein dapat muncul di dalam urine akibat perubahan

otolitik di dalam uterus (Rukiyah, 2010).

i. Perubahan psikososial

Wanita cukup sering menunjukan sedikit depresi beberapa hari setelah

kelahiran. “perasaan sedih pada masa nifas” mungkin akibat faktor faktor

emosional dan hormonal. Dengan rasa pengertian dan penentraman dari keluarga

dan dokter, perasaan ini biasanya membaik tanpa akibat lanjut.

j. Kembalinya haid dan ovulasi

Pada wanita yang tidak menyusui bayi, aliran haid biasanya akan kembali

pada 6 sampai 8 minggu setelah kelahiran, meskipun ini sangat bervariasi.

Meskipun ovulasi mungkin tidak terjadi selama beberapa bulan, terutama ibu ibu

yang menyusui bayi, penyuluan dan penggunaan kontrasepsi harus ditekankan

selama masa nifas untuk menghindari kehamilan yang tak dikehendaki.

k. Perubahan Sistem Muskuloskeletal

Ligamen, fasia, dan diafragma pelvis yang meregang pada waktu persalinan,

setelah bayi lahir berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali (Mansyur,

2014)

l. Perubahan Tanda-tanda Vital

Pada Ibu masa nifas terjadi peerubahan tanda-tanda vital, meliputi:

1. Suhu tubuh : Pada 24 jam setelah melahirkan subu badan naik sedikit

(37,50C-380C) sebagai dampak dari kerja keras waktu melahirkan,

kehilangan cairan yang berlebihan, dan kelelahan (Trisnawati, 2012)
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2. Nadi : Sehabis melahirkan biasanya denyut nadi akan lebih cepat dari

denyut nadi normal orang dewasa (60-80x/menit).

3. Tekanan darah, biasanya tidak berubah, kemungkinan bila tekanan darah

tinggi atau rendah karena terjadi kelainan seperti perdarahan dan

preeklamsia.

4. Pernafasan, frekuensi pernafasan normal orang dewasa adalah 16-24 kali

per menit. Pada ibu post partum umumnya pernafasan lambat atau normal.

Bila pernafasan pada masa post partum menjadi lebih cepat, kemungkinan

ada tanda-tanda syok (Rukiyah, 2010)

m. Proses penyembuhan luka

Dalam keadaan normal, proses penyembuhan luka mengalami 3 tahap atau 3

fase yaitu:

1. Fase inflamasi  Fase ini terjadi sejak terjadinya injuri hingga sekitar hari

kelima.  Pada fase inflamasi, terjadi proses:

a. Hemostasis (usaha tubuh untuk menghentikan perdarahan), di mana pada

proses ini terjadi: • Konstriksi pembuluh darah (vasokonstriksi) • Agregasi

platelet dan pembentukan jala-jala fibrin • Aktivasi serangkaian reaksi

pembekuan darah

b. Inflamasi, di mana pada proses ini terjadi: • Peningkatan permeabilitas

kapiler dan vasodilatasi yang disertai  dengan migrasi sel-sel inflamasi ke

lokasi luka. • Proses penghancuran bakteri dan benda asing dari luka oleh

neutrofil dan makrofag.
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2. Fase proliferasi  Fase ini berlangsung sejak akhir fase inflamasi sampai

sekitar 3 minggu. Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia, dan terdiri

dari proses:

a. Angiogenesis  Adalah proses pembentukan kapiler baru yang distimulasi

oleh TNF-α2 untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke daerah luka.

b. Granulasi Yaitu pembentukan jaringan kemerahan yang mengandung

kapiler pada dasar luka (jaringan granulasi). Fibroblas pada bagian dalam

luka berproliferasi dan membentuk kolagen.

c. Kontraksi Pada fase ini, tepi-tepi luka akan tertarik ke arah tengah luka

yang disebabkan oleh kerja miofibroblas sehingga mengurangi luas luka.

Proses ini kemungkinan dimediasi oleh TGF-β .

d. Re-epitelisasi  Proses re-epitelisasi merupakan proses pembentukan epitel

baru pada permukaan luka. Sel-sel epitel bermigrasi dari tepi luka

melintasi permukaan luka. EGF berperan utama dalam proses ini.

3. Fase maturasi atau remodelling

Fase ini terjadi sejak akhir fase proliferasi dan dapat berlangsung berbulan-

bulan. Pada fase ini terjadi pembentukan kolagen lebih lanjut, penyerapan

kembali sel-sel radang, penutupan dan penyerapan kembali kapiler baru serta

pemecahan kolagen yang berlebih. Selama proses ini jaringan parut yang

semula kemerahan dan tebal akan berubah menjadi jaringan parut yang pucat

dan tipis.

Pada fase ini juga terjadi pengerutan maksimal pada luka. Jaringan parut pada

luka yang sembuh tidak akan mencapai kekuatan regang kulit normal, tetapi
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hanya mencapai 80% kekuatan regang kulit normal. Untuk mencapai

penyembuhan yang optimal diperlukan keseimbangan antara kolagen yang

diproduksi dengan yang dipecah. Kolagen yang berlebihan akan

menyebabkan terjadinya penebalan jaringan parut atau h y p e r t r o p hic s c

a r , sebaliknya produksi kolagen yang berkurang akan menurunkan kekuatan

jaringan parut dan luka tidak akan menutup dengan sempurna.

2.1.4 Perubahan Psikologi Masa Nifas

Reva Rubin (1997) dalam Ari Sulistyawati (2009) membagi periode ini

menjadi 3 bagian, antara lain:

1. Taking In (istirahat/penghargaan), sebagai suatu masa keter-gantungan

dengan ciri-ciri ibu membutuhkan tidur yang cukup, nafsu makan

meningkat, menceritakan pengalaman partusnya berulang-ulang dan

bersikap sebagai penerima, menunggu apa yang disarankan dan apa yang

diberikan. Disebut fase taking in, karena selama waktu ini, ibu yang baru

melahirkan memerlukan perlindungan dan perawatan, fokus perhatian ibu

terutama pada dirinya sendiri. Pada fase ini ibu lebih mudah tersinggung

dan cenderung pasif terhadap lingkungannya disebabkan kare-na faktor

kelelahan. Oleh karena itu, ibu perlu cukup istirahat untuk mencegah

gejala kurang tidur. Di samping itu, kondisi tersebut perlu dipahami

dengan menjaga komunikasi yang baik.

2. Fase Taking On/Taking Hold (dibantu tetapi dilatih), terjadi hari ke 3 -

10 post partum. Terlihat sebagai suatu usaha ter-hadap pelepasan diri

dengan ciri-ciri bertindak sebagai pengatur penggerak untuk bekerja,
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kecemasan makin menguat, perubah-an mood mulai terjadi dan sudah

mengerjakan tugas keibuan. Pada fase ini timbul kebutuhan ibu untuk

mendapatkan perawatan dan penerimaan dari orang lain dan keinginan

untuk bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri. Ibu mulai terbuka

untuk menerima pendidikan kesehatan bagi dirinya dan juga bagi bayinya.

Pada fase ini ibu berespon dengan penuh semangat untuk memperoleh

kesempatan belajar dan berlatih tentang cara perawatan bayi dan ibu

memi-liki keinginan untuk merawat bay-inya secara langsung.

3. Fase Letting Go (berjalan sendiri dilingkungannya), fase ini

merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang

berlangsung setelah 10 hari postpartum. Periode ini biasanya setelah

pulang kerumah dan sangat dipengaruhi oleh waktu dan perha-tian yang

diberikan oleh keluarga. Pada saat ini ibu mengambil tugas dan tanggung

jawab terhadap per-awatan bayi sehingga ia harus beradaptasi terhadap

kebutuhan bayi yang menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan dan

hubungan sosial.

2.1.5 Tanda dan Gejala

Menurut Masriroh (2013) tanda dan gejala masa post partum adalah

sebagai berikut:

a. Organ-organ reproduksi kembali normal pada posisi sebelum kehamilan.

b. Perubahan-perubahan psikologis lain yang terjadi selama kehamilan

berbalik (kerumitan).

c. Masa menyusui anak dimulai.
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d. Penyembuhan ibu dari stress kehamilan dan persalinan di asumsikan

sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan mengasuh bayinya.

2.1.6 Kunjungan Masa Nifas

Kunjungan masa nifas paling sedikit 4 kali, kunjungan masa nifas

dilakukan untuk menilai status kesehatan ibu dan bayi baru lahir (Saifuddin, 2010)

2.1.7 Penatalaksanaan

Menurut Masriroh (2013) penatalaksanan yang diperlukan untuk klien

dengan post partum adalah sebagai berikut:

a. Meperhatikan kondisi fisik ibu dan bayi.

b. Mendorong penggunaan metode-metode yang tepat dalam memberikan

makanan pada bayi dan mempromosikan perkembangan hubungan baik

antara ibu dan anak.

c. Mendukung dan memperkuat kepercayaan diri si Ibu dan

memungkinkannya mingisi peran barunya sebagai seorang Ibu, baik

dengan orang, keluarga baru, maupun budaya tertentu.

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik

keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien/pasien di berbagai

tatanan pelayanan kesehatan. (Budiyono, 2015).
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Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan

untuk mengumpulkan informasi atau data klien, agar dapat mengidentifikasi,

mengenali masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien baik fisik, mental

sosial dan lingkungan. Pada tahap pengkajian, kegiatan yang dilakukan adalah

mengumpulkan data, seperti riwayat keperawatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan

data sekunder lainnya (Catatan hasil pemeriksaan diagnostik, dan literatur).

Setelah didapatkan, maka tahap selanjutnya adalalah diagnosis. Diagnosa

keperawatan adalah terminologi yang digunakan oleh perawat profesional untuk

menjelaskan masalah kesehatan, tingkat kesehtan, respon klien terhadap penyakit

atau kondisi klien (aktual/potensial) sebagai akibat dari penyakit yang diderita.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah memvalidasi data,

menginterprestasikan dan mengidentifikasi masalah dari kelompok data dan

merumuskan diagnosa keperawatan.

Tahap perencanaan dilakukan setelah diagnosis dirumuskan. Adapun

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun prioritas masalah,

merumuskan tujuan dan kriteria hasil, memilih strategi asuhan keperawatan,

melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan lain dan menuliskan atau

mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan.

Implementasi merupakan tahap keempat dari proses keperawatan. Tahap

implementasi adalah tahap melakukan rencana yang telah di buat pada klien.

Adapun kegiatan yang ada pada tahap implementasi ini adalah pengkajian ulang

untuk memperbaharui data dasar, meninjau atau merevisi rencana asuhan yang

telah di buat dan melaksanakan intervensi keperawatan yang telah direncanakan.
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Tahap evaluasi, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji

respon klien setelah dilakukan intervensi keperawatan, membandingkan respon

klien dengan kriteria hasil, memodifikasi asuhan keperawatan dengan hasil

evaluasi, dan mengkaji ulang asuhan keperawatan yang telah di berikan.

Tahap akhir adalah proses dokumentasi, adalah kegiatan mencatat seluruh

tindakan yang telah dilakukan. Dokumentasi keperawatan sangat penting untuk

dilakukan karena berguna untuk menhindari kejadian tumpang tindih,

memberikan informasi ketidaklengkapan asuhan keperawatan, dan terbinanya

koordinasi antar teman sejawat atau pihak lain.

Pemeriksaan fisik dilakukan empat cara yaitu inspeksi, perkusi, palpasi,

dan auskultasi (IPPA). Inspeksi dilakukan dengan menggunakan indra

penglihatan, memerlukan pencahayaan yang baik, dan pengamatan yang teliti.

Perkusi adalah pemeriksaan yang menggunakan prinsip vibrasi dan getaran udara,

dengan cara mengetuk mengetuk permukaan tubuh dengan tangan pemeriksa

untuk memperkirakan densitas organ tubuh jaringan yang diperiksa. Palpasi

menggunakan serabut saraf sensori di permukaan telapak tangan untuk

mengetahui kelembaban, suhu, tekstur, adanya massa dan penonjola, lokasi dan

ukuran organ, serta pembengkakan. Auskultasi merupakan indra pendengaran,

bisa menggunakan alat bantu (stetoskop) ataupun tidak. Suara di dalam tubuh

dihasilkan oleh gerakan udara (misalnya suara nafas) atau gerakan organ

(misalnya peristaltik usus). (Debora, 2012)

2.2.1 Pengkajian
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Asuhan masa nifas adalah penatalaksanaan asuhan yang diberikan pada

pasien mulai dari saat setelah lahirnya bayi sampai dengan kembalinya tubuh

dalam keadaan seperti sebelum hamil atau mendekati keadaan sebelum hamil

(Saleha, 2009).

Pengumpulan data pada pasien dan keluarga dilakukan dengan cara

anamnesa, pemeriksaan fisik dan melalui pemeriksaan penunjang (hasil

laboratorium).

a. Riwayat kesehatan

Riwayat kesehatan dengan cara mengumpulkan data-data tentang respons

pasien terhadap kelahiran bayinya serta penyesuaian selama masa post partum.

Pengkajian awal mulai dengan review prenatal dan intranatal meliputi :

1. Lamanya proses persalinan dan jenis persalinan

2. Lamanya ketuban pecah dini

3. Adanya episiotomi dan laserasi

4. Respon janin pada saat persalinan dan kondisi bayi baru lahir (nilai

APGAR)

5. Pemberian anestesi selama proses persalinan dan kelahiran

6. Medikasi lain yang diterima selama persalinan atau periode immediate post

partum

7. Komplikasi yang terjadi pada periode immediate post partum seperti atonia

uteri, retensi plasenta.
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Pengkajian ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor resiko yang

signifikan yang merupakan faktor presdisposisi terjadinya komplikasi post

partum.

b. Pengkajian status fisiologis maternal

Untuk mengingat komponen yang diperlukan dalam pengkajian post

partum, banyak perawat menggunakan istilah BUBBLE-LE yaitu termasuk

Breast (payudara), Uterus (rahim), Bowel (fungsi usus), Bladder (kandung

kemih), Lochia (lokia), Episiotomy (episiotomi/perinium), Lower Extremity

(ekstremitas bawah), dan Emotion (emosi).

c. Pengkajian fisik

1. Tanda-tanda vital

Kaji tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu pada Ibu. Periksa tanda-tanda

vital tersebut setiap 15 menit selama satu jam pertama setelah melahirkan atau

sampai   stabil,   kemudian   periksa   setiap   30   menit untuk   jam-jam

berikutnya.  Nadi dan suhu diatas normal dapat menunjukan kemungkinan adanya

infeksi.  Tekanan  darah  mungkin   sedikit meningkat   karena  upaya untuk

persalinan   dan   keletihan. Tekanan   darah   yang   menurun   perlu diwaspadai

kemungkinan adanya perdarahan post partum.

1) Tekanan darah, normal yaitu < 140/90 mmHg. Tekanan darah tersebut

bisa meningkat dari pra persalinan pada 1-3 hari post partum. Setelah

persalinan sebagian besar wanita mengalami peningkatan tekananan darah

sementara waktu. Keadaan ini akan kembali normal selama beberapa hari.
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Bila tekanan darah menjadi rendah menunjukkan adanya perdarahan post

partum. Sebaliknya bila tekanan darah tinggi,merupakan petunjuk

kemungkinan   adanya   pre-eklampsi   yang   bisa   timbul   pada   masa

nifas. Namun hal ini seperti itu jarang terjadi.

2) Suhu, suhu tubuh normal yaitu kurang dari 38 C. Pada hari ke 4 setelah

persalinan suhu Ibu bisa naik sedikit kemungkinan disebabkan dari aktivitas

payudara. Bila kenaikan mencapai lebih dari 38  C  pada hari kedua sampai

hari-hari berikutnya, harus diwaspadai adanya infeksi atau sepsis nifas.

3) Nadi, nadi normal   pada   Ibu   nifas   adalah   60-100.   Denyut   Nadi   Ibu

akan melambat sampai  sekitar 60 x/menit yakni pada waktu habis

persalinan karena   ibu   dalam   keadaan   istirahat penuh.   Ini  terjadi

utamanya   pada minggu pertama post partum. Pada ibu yang nervus

nadinya bisa cepat,  kira-kira   110x/mnt. Bisa   juga   terjadi   gejala   shock

karena  infeksi khususnya bila disertai peningkatan suhu tubuh.

4) Pernafasan, pernafasan normal yaitu 20-30 x/menit. Pada umumnya

respirasi lambat atau   bahkan  normal. Mengapa   demikian,   tidak   lain

karena   Ibu  dalam keadaan pemulihan atau dalam kondisi istirahat.Bila ada

respirasi cepat post partum (> 30 x/mnt) mungkin karena adanya ikutan dari

tanda-tanda syok.

2. Kepala dan wajah

1) Rambut, melihat kebersihan rambut, warna rambut, dan kerontokan

rambut.

2) Wajah, adanya edema pada wajah atau tidak. Kaji adanya flek hitam.
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3) Mata, konjungtiva yang anemis menunjukan adanya anemia kerena

perdarahan saat persalinan.

4) Hidung, kaji dan tanyakan pada ibu, apakah ibu menderita pilek atau

sinusitis. Infeksi pada ibu postpartum dapat meningkatkan kebutuhan

energi.

5) Mulut dan gigi, tanyakan   pada  ibu   apakah  ibu   mengalami   stomatitis,

atau   gigi   yang berlubang.  Gigi   yang   berlubang   dapat   menjadi   pintu

masuk   bagi mikroorganisme dan bisa beredar secara sistemik.

6) Leher, kaji   adanya   pembesaran kelenjar   limfe   dan   pembesaran

kelenjar tiroid. Kelenjar   limfe   yang   membesar   dapat   menunjukan

adanya infeksi, ditunjang dengan adanya data yang lain seperti hipertermi,

nyeri dan bengkak.

7) Telinga, kaji apakah ibu menderita infeksi atau ada peradangan pada

telinga.

3. Pemeriksaan thorak

1) Inspeksi payudara

- Kaji ukuran dan bentuk tidak berpengaruh terhadap produksi asi, perlu

diperhatikan bila ada kelainan, seperti pembesaran masif, gerakan yang

tidak simetris pada perubahan posisi kontur atau   permukaan.

- Kaji kondisi permukaan, permukaan yang tidak rata seperti adanya

depresi,retraksi atau ada  luka  pada   kulit   payudara   perlu   dipikirkan

kemungkinan adanya tumor.
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- Warna kulit, kaji adanya kemerahan pada kulit yang dapat menunjukan

adanya peradangan.

2) Palpasi Payudara

Pengkajian payudara selama masa post partum meliputi inspeksi ukuran,

bentuk, warna dan kesimetrisan serta palpasi apakah ada nyeri tekan guna

menentukan status laktasi. Pada 1 sampai 2 hari pertama post partum, payudara

tidak banyak berubah kecil kecuali sekresi kolostrum yang banyak. Ketika

menyusui, perawat mengamati perubahan payudara, menginspeksi puting dan

areola apakah ada tanda tanda kemerahan dan pecah, serta menanyakan ke ibu

apakah ada nyeri tekan. Payudara yang penuh dan bengkak akan menjadi lembut

dan lebih nyaman setelah menyusui.

4. Pemeriksaan abdomen

1). Inspeksi Abdomen

- Kaji adakah striae dan linea alba.

- Kaji keadaan abdomen, apakah lembek   atau   keras.   Abdomen   yang

keras menunjukan kontraksi uterus bagus sehingga perdarahan dapat

diminimalkan. Abdomen yang lembek menunjukan sebaliknya dan   dapat

dimasase   untuk merangsang kontraksi.

2). Palpasi Abdomen
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- Fundus uteri Tinggi : Segera setelah persalinan TFU 2 cm dibawah pusat,

12 jam kemudian kembali 1 cm diatas pusat dan  menurun kira-kira 1 cm

setiap hari.

Hari kedua post partum TFU 1 cm dibawah pusat

Hari ke 3 - 4 post partum TFU 2 cm dibawah pusat

Hari ke 5 - 7 post partum TFU pertengahan pusat-symfisis

Hari ke 10 post partum TFU tidak teraba lagi.

- Kontraksi, kontraksi lemah atau perut teraba lunak menunjukan konteraksi

uterus kurang  maksimal  sehingga memungkinkan terjadinya perdarahan.

- Posisi, posisi fundus apakah sentral atau lateral. Posisi lateral biasanya

terdorong oleh bladder yang penuh.

- Uterus, setelah kelahiran plasenta, uterus menjadi massa jaringan yang

hampir padat. Dinding belakang dan depan uterus yang tebal saling

menutup, yang menyebabkan rongga bagian tengah merata. Ukuran uterus

akan tetap sama selama 2 hari pertama setelah pelahiran, namun kemudian

secara cepat ukurannya berkurang oleh involusi. (Martin, Reeder, G.,

Koniak, 2014).

- Diastasis rektus abdominis adalah regangan pada otot rektus abdominis

akibat pembesaran uterus jika dipalpasi "regangan ini menyerupai belah

memanjang dari prosessus xiphoideus ke umbilikus sehingga dapat diukur

panjang dan lebarnya. Diastasis ini tidak dapat menyatu kembali seperti

sebelum hamil tetapi dapat mendekat dengan memotivasi ibu untuk

melakukan senam nifas. Cara memeriksa diastasis rektus abdominis adalah
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dengan meminta ibu untuk tidur terlentang tanpa bantal dan mengangkat

kepala, tidak diganjal kemudian palpasi abdomen dari bawah prosessus

xipoideus ke umbilikus kemudian ukur panjang dan lebar diastasis.

5. Keadaan kandung kemih

Kaji dengan palpasi kandungan urine di kandung kemih.  Kandung kemih

yang   bulat   dan   lembut   menunjukan   jumlah   urine   yang tertapung   banyak

dan hal   ini   dapat mengganggu   involusi   uteri, sehingga harus dikeluarkan.

6. Ekstremitas atas dan bawah

1). Varises, melihat apakah ibu mengalami varises atau tidak.  Pemeriksaan

varises sangat penting karena ibu setelah melahirkan mempunyai kecenderungan

untuk mengalami varises pada  beberapa  pembuluh darahnya. Hal ini disebabkan

oleh perubahan hormonal.

2). Edema, Tanda homan positif menunjukan adanya tromboflebitis sehingga

dapat menghambat sirkulasi  ke organ  distal. Cara  memeriksa  tanda homan

adalah memposisikan ibu terlentang dengan tungkai ekstensi, kemudian

didorsofleksikan dan tanyakan apakah ibu mengalami nyeri pada betis, jika nyeri

maka tanda homan positif dan ibu harus dimotivasi untuk mobilisasi dini agar

sirkulasi lancar. Refleks patella mintalah ibu duduk dengan tungkainya tergantung

bebas dan jelaskan apa yang akan dilakukan. Rabalah tendon dibawah lutut/

patella. Dengan menggunakan hammer ketuklan rendon pada lutut bagian depan.

Tungkai bawah akan bergerak sedikit ketika tendon diketuk. Bila reflek lutut

negative kemungkinan pasien mengalami kekurangan vitamin B1. Bila
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gerakannya berlebihan dan capat maka hal ini mungkin merupakan tanda pre

eklamsi.

3). Perineum, kebersihan Perhatikan kebersihan perineum ibu. Kebersihan

perineum menunjang penyembuhan luka.  Serta adanya hemoroid derajat 1

normal untuk ibu hamil dan pasca persalinan.

- REEDA

REEDA adalah singkatan yang sering digunakan untuk menilai kondisi

episiotomi atau laserasi perinium. REEDA singkatan (Redness / kemerahan,

Edema, Ecchymosisekimosis, Discharge/keluaran, dan Approximate/

perlekatan) pada luka episiotomy. Kemerahan dianggap normal pada

episiotomi dan luka namun jika ada rasa sakit yang signifikan, diperlukan

pengkajian lebih lanjut. Selanjutnya, edema berlebihan dapat

memperlambat   penyembuhan luka.   Penggunaan kompres es (icepacks)

selama periode pasca melahirkan umumnya disarankan.

- Lochia

Kaji jumlah, warna, konsistensi dan bau lokhia pada ibu post partum.

Perubahan warna harus sesuai. Misalnya Ibu  postpartum  hari ke tujuh

harus memiliki lokhia yang sudah berwarna merah muda atau keputihan.

Jika   warna   lokhia   masih   merah   maka   ibu   mengalami komplikasi

postpartum. Lokhia yang   berbau   busuk yang dinamankan Lokhia

purulenta menunjukan   adanya   infeksi disaluran reproduksi dan harus

segera ditangani.

- Varises
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Perhatikan apakah terjadinya varises di dalam vagina dan vulva. Jika ada

yang membuat perdarahan yang sangat hebat .

d. Pengkajian status nutrisi

Pengkajian awal status nutrisi pada periode post partum didasarkan pada

data ibu saat sebelum hamil dan berat badan saat hamil, bukti simpanan besi yang

memadai (misal : konjungtiva) dan riwayat diet yang adekuat atau penampilan.

Perawat juga perlu mengkaji beberapa faktor komplikasi yang memperburuk

status nutrisi, seperti kehilangan darah yang berlebih saat persalinan.

e. Pengkajian tingkat energi dan kualitas istirahat

Perawat harus mengkaji jumlah istirahat dan tidur, dan menanyakan apa

yang dapat dilakukan ibu untuk membantunya meningkatkan istirahat selama ibu

di rumah sakit. Ibu mungkin tidak bisa mengantisipasi kesulitan tidur setelah

persalinan.

f. Emosi

Emosi merupakan elemen penting dari penilaian post partum. Pasien post

partum biasanya menunjukkan gejala dari ”baby blues” atau “postpartum blues”

ditunjukan oleh gejala menangis, lekas marah, dan kadang-kadang insomnia.

Postpartum blues disebabkan oleh banyak faktor, termasuk fluktuasi hormonal,

kelelahan fisik, dan penyesuaian peran ibu. Ini adalah bagian normal dari

pengalaman post partum. Namun, jika gejala ini berlangsung lebih lama dari

beberapa minggu atau jika pasien post partum menjadi nonfungsional atau

mengungkapkan keinginan untuk menyakiti bayinya atau diri sendiri, pasien harus

diajari untuk segera melaporkan hal ini pada perawat, bidan atau dokter.
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.
2.2.2 Diagnosa keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis tentang respon individu,

keluarga dan masyarakat tentang masalah kesehatan, sebagai dasar seleksi

intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan sesuai dengan

kewenangan.

Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang  menjelaskan respon

manusia (status kesehatan atau resiko perubahan  pola) dari individu atau

kelompok dimana perawat secara akontabilitas  dapat mengidentifikasi dan

memberikan intervensi secara pasti untuk  menjaga status kesehatan menurunkan,

membatasi, mencegah dan  merubah (Carpenito,2000).Perumusan diagnosa

keperawatan :

1) Actual : menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai dengan data  klinik

yang ditemukan.

2) Resiko:  menjelaskan masalah kesehatan nyata akan terjadi jika tidak di

lakukan intervensi.

3) Kemungkinan : menjelaskan bahwa perlu adanya data tambahan untuk

memastikan masalah keperawatan kemungkinan.

4) Wellness : keputusan klinik tentang keadaan individu,keluarga,atau

masyarakat dalam transisi dari tingkat sejahtera tertentu ketingkat

sejahtera yang lebih tinggi.
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5) Syndrom : diagnose yang terdiri dar kelompok diagnosa keperawatan

actual dan resiko tinggi yang diperkirakan muncul/timbul karena suatu

kejadian atau situasi tertentu.

2.2.2.1 SDKI, 2017

Nyeri akut bd agen pencedera fisik, luka episiotomi post partum

spontan

Kategori : Psikologis

Subkategori : Nyeri dan kenyamanan

Kode : D.0077

2.2.2.2 SDKI, 2017

Defisit nutrisi bd peningkatan kebutuhan karena laktasi

Kategori : Fisiologis

Subkategori : Nutrisi dan cairan

Kode : D.0019

2.2.2.3 SDKI, 2017

Ansietas bd tanggung jawab menjadi orang tua

Kategori : Psikologis

Subkategori : Integritas ego

Kode : D.0080

2.2.2.4 SDKI, 2017

Gangguan intergritas kulit/jaringan bd luka episiotomi perineum

Kategori : Lingkungan

Subkategori : Keamanan dan proteksi
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Kode : D.0128

2.2.2.5 SDKI, 2017

Resiko infeksi bd luka episiotomi post partum spontan

Kategori : Lingkungan

Subkategori : Keamanan dan proteksi

Kode : D.0141

2.2.2.6 SDKI, 2017

Gangguan pola tidur bd tanggung jawab memberi asuhan pada bayi

Kategori : Fisiologis

Subkategori : Aktivitas dan istirahat

Kode : D.0055

2.2.2.7 SDKI, 2017

Defisit pengetahuan bd kurang terpapar informasi tentang kesehatan

masa post partum

Kategori : Perilaku

Subkategori : Penyuluhan dan pembelajaran

Kode : D.0110

2.2.2.8 SDKI, 2017

Menyusui tidak efektif bd ketidakadekuatan suplai ASI

Kategori : Fisiologis

Subkategori : Nutrisi dan cairan

Kode : D.0029

2.2.3 Perencanaan Keperawatan
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Penyusunan perencanaan keperawatan diawali dengan melakukan

pembuatan tujuan dari asuhan keperawatan. Tujuan yang dibuat dari tujuan jangka

panjang dan jangka pendek. Perencanaan juga memuat kriteria hasil. Pedoman

dalam penulisan tujuan kriteria hasil keperawatan berdasarkan SMART,yaitu:

S : Spesific (tidak menimbulkan arti ganda).

M :Measurable (dapat diukur, dilihat, didengar, diraba, dirasakan ataupun

dibau).

A :Achievable (dapat dicapai).

R :Reasonable (dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah).

T :Time (punya batasan waktu yang jelas).

Karakteristik rencana asuhan keperawatan adalah:

1. Berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah (rasional).

2. Berdasarkan kondisi klien.

3. Digunakan untuk menciptakan situasi yang aman dan terapeutik.

4. Menciptakan situasi pengajaran.

5. Menggunakan sarana prasarana yang sesuai.

Tabel 2.1 Perencanaan Keperawatan

Diagnosa
Keperawatan

Tujuan dan Kriteria
Hasil

Intervensi

Nyeri akut bd agen
pencedera fisik, luka
episiotomi post partum
spontan
D.0077

NOC :
Tingkat kenyamanan
Kriteria Hasil :

1. Pasien melaporkan
nyeri berkurang

2. Skala nyeri 2-3
3. Pasien tampak

rileks
4. Pasien dapat

istirahat dan tidur

NIC :
1.1 Kaji nyeri dengan komprehensif

meliputi P Q R S T
1.2 Observasi reaksi verbal dan non

verbal
1.3 Monitor tanda tanda vital
1.4 Kurangi faktor presipitasi nyeri
1.5 Ajarkan teknik relaksasi nafas

dalam
1.6 Tingkatkan istirahat
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5. Tanda tanda vital
dalam batas normal

1.7 Kolaborasi pemberian analgetik
dengan tepat

Defisit nutrisi bd
peningkatan kebutuhan
karena laktasi
D.0019

Diagnosa
Keperawatan

NOC :
Nutritional Status : Food and
Fluid intake
Kriteria Hasil :
1. Adanya peningkatan

berat badan sesuai
dengan tujuan

2. Berat badan ideal sesuai
dengan tinggi badan

3. Mampu mengidentifikasi
kebutuhan nutrisi

4. Tidak ada tanda tanda
malnutrisi

5. Tidak terjadi penurunan
berat badan yang berarti

Tujuan dan kriteria hasil

NIC :
2.1 Kaji adanya alergi makanan
2.2 Monitor adanya penurunan BB

dan gula darah
2.3 Monitor turgor kulit
2.4 Monitor kekeringan, rambut

kusam, total protein, Hb dan
kadar Ht

2.5 Monitor mual dan muntah
2.6 Monitor pucat, kemerahan
2.7 Ajarkan pasien bagaimana

membuat catatan makanan
harian.

2.8 Yakinkan diet yang dimakan
mengandung tinggi serat untuk
mencegah konstipasi

2.9 Kolaborasi dengan ahli gizi
untuk menentukan jumlah kalori
dan nutrisi yang dibutuhkan

Intervensi

Ansietas bd tanggung
jawab menjadi orang
tua
D.0080

NOC :
Anxiety control Coping
Kriteria Hasil :
1. Klien mampu

mengidentifikasi dan
mengungkapkan gejala
cemas

2. Mengidentifikasi,
mengungkapkan dan
menunjukkan tehnik
untuk mengontol cemas

3. Vital sign dalam batas
normal

4. Postur tubuh, ekspresi
wajah, bahasa tubuh dan
tingkat aktivitas
menunjukkan
berkurangnya
kecemasan

NIC :
3.1 Kaji pasien menggunakan

pendekatan yang menenangkan
3.2 Identifikasi tingkat kecemasan
3.3 Nyatakan dengan jelas harapan

terhadap pelaku pasien
3.4 Jelaskan semua prosedur dan apa

yang dirasakan selama prosedur
3.5 Temani pasien untuk memberikan

keamanan dan mengurangi takut
3.6 Berikan informasi faktual mengenai

diagnosis, tindakan prognosis
3.7 Dorong suami untuk menemani

pasien
3.8 Dengarkan dengan penuh perhatian
3.9 Dorong pasien untuk

mengungkapkan perasaan,
ketakutan, persepsi

Gangguan intergritas
kulit bd luka

episiotomi perineum
D.0128

NOC :
Tissue Integrity : Skin and
Mucous Membranes
Kriteria Hasil :
1. Integritas kulit yang baik

bisa dipertahankan
(sensasi, elastisitas,
temperatur, hidrasi,

NIC :
4.1 Kaji lingkungan yang dapat

menyebabkan tekanan pada kulit
atau luka

4.2 Monitor aktivitas dan mobilisasi
pasien

4.3 Monitor status nutrisi pasien
4.4 Monitor kulit akan adanya
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pigmentasi)
2. Tidak ada luka/lesi pada

kulit
3. Perfusi jaringan baik
4. Menunjukkan

pemahaman dalam
proses perbaikan kulit
dan mencegah terjadinya
sedera berulang

5. Mampu melindungi kulit
dan mempertahankan
kelembaban kulit dan
perawatan alami

kemerahan
4.5 Anjurkan pasien untuk

menggunakan pakaian yang longgar
4.6 Hindari kerutan padaa tempat tidur
4.7 Jaga kebersihan kulit agar tetap

bersih dan kering
4.8 Mobilisasi pasien (ubah posisi

pasien) setiap dua jam sekali
4.9 Oleskan lotion atau minyak/baby oil

pada derah yang tertekan

Resiko infeksi bd
trauma jaringan
D.0141

Diagnosa
Keperawatan

NOC :
Knowledge : Infection
control
Kriteria Hasil :
1. Klien bebas dari tanda

dan gejala infeksi
2. Mendeskripsikan proses

penularan penyakit,
factor yang
mempengaruhi
penularan serta

Tujuan dan kriteria
hasil

penatalaksanaannya,
3. Menunjukkan

kemampuan untuk
mencegah timbulnya
infeksi

4. Jumlah leukosit dalam
batas normal

5. Menunjukkan perilaku
hidup sehat

NIC :
5.1 Kaji keadaan kulit, warna dan

tekstur
5.2 Bersihkan lingkungan setelah

dipakai pasien lain
5.3 Instruksikan pada pengunjung untuk

mencuci tangan saat berkunjung dan
setelah berkunjung meninggalkan
pasien

5.4 Gunakan sabun antimikrobia untuk
cuci tangan

Intervensi

5.5 Gunakan baju, sarung tangan
sebagai alat pelindung

5.6 Gunakan kateter intermiten untuk
menurunkan infeksi kandung
kencing

5.7 Cuci tangan setiap sebelum dan
sesudah tindakan kperawtan

5.8 Pertahankan lingkungan aseptik
selama pemasangan alat

5.9 Tingktkan intake nutrisi
5.10Berikan terapi antibiotik bila perlu

Gangguan pola tidur
bd tanggung jawab
memberi asuhan pada
bayi
D.0055

NOC :
Sleep : Extent an Pattern
Kriteria Hasil :
1. Jumlah jam tidur dalam

batas normal 6-8
jam/hari

2. Pola tidur, kualitas
dalam batas normal

3. Perasaan segar sesudah
tidur atau istirahat

4. Mampu
mengidentifikasikan hal-
hal yang meningkatkan
tidur

NIC :
6.1 Kaji faktor yang menyebabkan

gangguan tidur
6.2 Monitor waktu makan dan minum

dengan waktu tidur
6.3 Monitor/catat kebutuhan tidur pasien

setiap hari dan jam
6.4 Diskusikan dengan pasien dan

keluarga tentang teknik tidur pasien
6.5 Fasilitas untuk mempertahankan

aktivitas sebelum tidur (membaca)
6.6 Determinasi efek-efek medikasi

terhadap pola tidur
6.7 Jelaskan pentingnya tidur yang

adekuat
6.8 Ciptakan lingkungan yang nyaman
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6.9 Kolaborasikan pemberian obat tidur

Defisit pengetahuan bd
kurang terpapar
informasi tentang
kesehatan masa post
partum, perawatan
payudara, teknik
menyusui
D.0110

Diagnosa
Keperawatan

NOC :
Knowledge : deases proces
Kriteria Hasil :
1. Menjelaskan kembali

tentang penyakit,
2. Mengenal kebutuhan

perawatan dan
pengobatan tanpa cemas

Tujuan dan kriteria hasil

7.1 Kaji pengetahuan klien tentang
penyakitnya

7.2 Jelaskan tentang proses penyakit
(tanda dan gejala), identifikasi
kemungkinan penyebab. Jelaskan
kondisi tentangklien

7.3 Jelaskan tentang program
pengobatan dan alternatif
pengobantan

7.4 Diskusikan perubahan gaya hidup
yang mungkin digunakan untuk
mencegah komplikasi

7.5 Diskusikan tentang terapi dan
pilihannya

7.6 Eksplorasi kemungkinan sumber
yang bisa digunakan/ mendukung

7.7 Instruksikan kapan harus ke
pelayana

7.8 Tanyakan kembali pengetahuan
klien tentang penyakit, prosedur
perawatan dan pengobatan

Intervensi

Menyusui tidak efektif
bd ketidakadekuatan
suplai
D.0029

NOC :
Breast feeding
Kriteria Hasil :
1. Pasien mengatakan puas

dengan kebutuhan
menyusui

2. Kemantapan pemberian
ASI : Bayi : pelekatan
bayi yang sesuai pada
dan proses menghisap
payudara ibu untuk
memperoleh nutrisi
selama 3 minggu
pertama

3. Kemantapan Pemberian
ASI : IBU : kemantapan
ibu untuk membuat bayi
melekat dengan tepat
dan menyusui dan
payudara ibu untuk
memperoleh nutrisi
selama 3 minggu
pertama pemberian ASI

4. Pemeliharaan pemberian
ASI : keberlangsungan
pemberian ASI untuk
menyediakan nutrisi
bagi bayi/todler

NIC :
8.1 Kaji kemampuan bayi untuk latch-

on dan menghisap secara efektif
8.2 Pantau kemampuan untuk

mengurangi kongesti payudara
dengan benar

8.3 Pantau berat badan dan pola
eliminasi bayi

8.4 Pantau keterampilan ibu dalam
menempelkan bayi ke puting

8.5 Pantau integritas kulit puting ibu
8.6 Tentukan Keinginan Dan Motivasi

Ibu untuk menyusui
8.7 Evaluasi pola menghisap / menelan

bayi
8.8 Evaluasi pemahaman ibu tentang

isyarat menyusui dan bayi (misalnya
reflex rooting, menghisap dan
terjaga)

8.9 Evaluasi pemahaman tentang
sumbatan kelenjar susu dan mastitis
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5. Penyapihan Pembenian
ASI

6. Diskontinuitas progresif
pemberian ASI

7. Pengetahuan Pemberian
ASI :  tingkat
pemahaman yang
ditunjukkan megenal
laktasi dan pemberian
makan bayi melalui
proses pemberian ASI
ibu mengenali  isyarat
lapar dari bayi dengan
segera ibu
mengindikasikan
kepuasaan terhadap
pemberian ASI ibu tidak
mengalami nyeri tekan
pada puting mengenali
tanda-tanda penurunan
suplai ASI

2.2.4 Implementasi keperawatan

Merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang

spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan

ditujukan pada nursing orders untuk membantu klien mncapai tujuan yang

diharapkan. Oleh karena itu rencana tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk

memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan klien. Tujuan

pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan

kesehatan dan memfasilitasi koping.

2.2.5 Evaluasi Keperawatan

Tindakan intelektual yang melengkapi proses keperawatan yang

menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan
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pelaksanaan sudah berhasil dicapai. Meskipun tahap evaluasi diletakkan pada

akhir proses keperawatan, evaluasi merupakan bagian integral pada setiap tahap

proses keperawatan.

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai

tujuan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan hubungan dengan klien.

Format evaluasi menggunakan :

S. :Data subjektif, yaitu data yang diutarakan klien dan pandangannya

terhadap data tersebut

O. :Data objektif, yaitu data yang di dapat dari hasil observasi perawat,

termasuk tanda-tanda klinik dan fakta yang berhubungan dengan

penyakit pasien (meliputi data fisiologis, dan informasi dan pemeriksaan

tenaga kesehatan).

A. :Analisa adalah analisa ataupun kesimpulan dari data subjektif dan

objektif.

P. :Planning adalah pengembangan rencana segera atau yang akan datang

untuk mencapai status kesehatab klien yang optimal. (Hutaen, 2010)

Macam-macam evaluasi :

2.2.5.1 Evaluasi formatif

Hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien segera pada

saat setelah dilakukan tindakan keperawatan. Ditulis pada catatan perawat.

2.2.5.2 Evaluasi sumatif
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Rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan

sesuai waktu pada tujuan. Ditulis pada catatan perkembangan dengan pendekatan

SOAP.

S. Data subjektif, yaitu data yang diutarakan klien dan pandangannya terhadap

data tersebut

O. Data objektif, yaitu data yang di dapat dari hasil observasi perawat,

termasuk tanda-tanda klinik dan fakta yang berhubungan dengan penyakit

pasien (meliputi data fisiologis, dan informasi dan pemeriksaan tenaga

kesehatan).

A. Analisa adalah analisa ataupun kesimpulan dari data subjektif dan objektif.

P. Planning adalah pengembangan rencana segera atau yang akan datang

untuk mencapai status kesehatab klien yang optimal. (Hutaen, 2010)

Adapun ukuran pencapaian tujuan tahap evaluasi dalam keperawatan meliputi :

1. Masalah teratasi, jika klien menunjukan perubahan sesuai dengan tujuan

dan kriteria hasil yang telah ditetapkan.

2. Masalah teratasi sebagian, jika klien menunjukan perubahan sebagian dari

kriteria hasil yang telah ditetapkan.

3. Masalah tidak teratasi, jika klienn tidak menunjukan perubahan dan

kemajuan sama sekali yang sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang

telah ditetapkan dan atau bahkan timbul masalah/diagnosa keperawatan

baru.
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2.2.6 Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi adalah kegiatan mencatat seluruh tindakan yang telah

dilakukan. Dokumentasi keperawatan sangat penting untuk dilakukan karena

berguna untuk menhindari kejadian tumpang tindih, memberikan informasi

ketidaklengkapan asuhan keperawatan, dan terbinanya koordinasi antar teman

sejawat atau pihak lain.
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BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Rancangan Penulisan

Jenis rancangan penulisan dalam karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif

dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pengkajian terdiri dari pengumpulan informasi subjektif dan objektif

(misalnya, tanda-tanda vital, wawancara pasien/keluarga, pemeriksaan fisik) dan

peninjauaan informasi riwayat pasien pada rekam medik. Perawat juga

mengumpulkan kekuatan (untuk mengidentifikasi peluang promosi kesehatan)

dan resiko (area yang merawat dapat mencegah atau potensi masalah yang dapat

ditunda) (NANDA, 2015).

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis tentang respons manusia

terhadap gangguan kesehatan/proses kehidupan, atau kerentanaan respons dari

seorang individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Diagnosis keperawatan

biasanya berisis dua bagian: 1) Deskripsi atau pengubah, dan 2) Fokus diagnosis,

atau konsep kunci dari diagnosis (NANDA, 2015).

Intervensi keperawatan didefinisikan sebagai “berbagai perawatan,

berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan, yang dilakukan oleh seorang

perawat untuk meningkatkan hasil klien/pasien” (CNC, n.d). Nursing

Interventions Classification (NIC) adalah sebuah taksonomi tindakan
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komperhensif berbasis bukti yang perawat lakukan di berbagai tatanan

keperawatan (NANDA, 2015).

Implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun

dengan menggunakan pengetahuan keperawatan, perawat melakukan dua

intervensi yaitu mandiri/independen dan kolaborasi/interdisipliner (NANDA,

2015).

Evaluasi merupakan sebagai penilaian status klien dari efektivitas tindakan

dan pencapaian hasil yang diidentifikasi terus pada setiap langkah dalam proses

keperawatan, serta rencana perawatan yang telah dilaksanakan (NANDA, 2015).

3.2 Subyek Studi Kasus

Subjek dalam studi kasus ini adalah dua responden yang sedang di rawat di

Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur,

yang telah dilakukan pengkajian dan mengalami kasus yang sama yakni Post

Partum Spontan . Dengan kriteria subyek:

1. Responden dirawat di Ruang Mawar Nifas RSUD Abdul Wahab Sjahranie

dengan diagnosa medis Post partum spontan

2. Responden mampu berbahasa Indonesia dengan baik, kooperatif, serta bisa

melakukan aktivitas.

3. Responden dalam keadaan sadar dan mempunyai keadaan umum yang baik

4. Bersedia menjadi responden dan telah menandatangani surat persetujuan

(informed consent) sebagai bukti persetujuan.
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komperhensif berbasis bukti yang perawat lakukan di berbagai tatanan

keperawatan (NANDA, 2015).

Implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun

dengan menggunakan pengetahuan keperawatan, perawat melakukan dua

intervensi yaitu mandiri/independen dan kolaborasi/interdisipliner (NANDA,

2015).

Evaluasi merupakan sebagai penilaian status klien dari efektivitas tindakan

dan pencapaian hasil yang diidentifikasi terus pada setiap langkah dalam proses

keperawatan, serta rencana perawatan yang telah dilaksanakan (NANDA, 2015).

3.3 Subyek Studi Kasus

Subjek dalam studi kasus ini adalah dua responden yang sedang di rawat di

Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur,

yang telah dilakukan pengkajian dan mengalami kasus yang sama yakni Post

Partum Spontan . Dengan kriteria subyek:

5. Responden dirawat di Ruang Mawar Nifas RSUD Abdul Wahab Sjahranie

dengan diagnosa medis Post partum spontan

6. Responden mampu berbahasa Indonesia dengan baik, kooperatif, serta bisa

melakukan aktivitas.

7. Responden dalam keadaan sadar dan mempunyai keadaan umum yang baik

8. Bersedia menjadi responden dan telah menandatangani surat persetujuan

(informed consent) sebagai bukti persetujuan.
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3.4 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Oprasional

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur

Post Partum

Spontan

- Post Partum atau masa

nifas adalah masa

sesudah persalinan dan

kelahiran bayi,

plasenta, serta selaput

yang diperlukan untuk

memulihkan kembali

organ kandungan

seperti sebelum hamil

dengan waktu kurang

lebih 6 minggu.

 Format

Pengkajian

Asuhan

Keperawatan

Ibu nifas

Pasien Post

Partum

Spontan

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Karya tulis ilmiah ini akan dilaksanakan pada tahun 2018 selama 6 hari dan

minimal 3 hari. Adapaun tempat dilaksanakan asuhan keperawatan maternitas

pada Ibu dengan Post Partum Spontan, akan dilakukan di Ruang Mawar Nifas

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur.

3.6 Prosedur Studi Kasus

Prosedur studi kasus pada karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan proposal studi kasus
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2. Proposal disetujui oleh penguji proposal

3. Meminta izin untuk pengumpulan data dengan metode studi kasus melalui

surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah

Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

4. Membina hubungan saling percaya kepada responden (BHSP), memberikan

informasi singkat tentang tujuan dan manfaat studi kasus kepada responden

atau penjelasan untuk mengikuti penelitian (PSP). Bagi responden yang

setuju untuk berpartisipasi dalam studi kasus ini, dibagikan lembar

persetujuan (informed consent) untuk ditanda tangani.

5. Meminta keluarga responden yang setuju berpartisipasi dalam pelaksanaan

karya tulis ilmiah tersebut.

6. Melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu dengan Post Partum Spontan

7. Merumuskan diagnosa pada Ibu dengan Post Partum Spontan

8. Menentukan intervensi keperawatan sesuai dengan masalah keperawatan pada

Ibu dengan Post Partum Spontan

9. Melakukan evaluasi segera setelah tindakan dilakukan dan rekapitulasi serta

kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan selama 6 hari dengan

melihat tujuan yang telah tercapai.

10. Melakukan dokumentasi atau mencatat tindakan yang telah dilakukan.
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3.7 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara,

pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data

dengan melakukan pengamatan langsung kepada pasien, untuk mengetahui

apakah ada perubahan pada pasien. (Hidayat, 2008)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan

wawancara langsung kepada pasien untuk mengetahui secara mendalam tentang

masalah kesehatan pasien. (Hidayat, 2008)

Pemeriksaan fisik adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan

pemeriksaan tubuh pasien dari ujung kepala sampai ujung kaki (head to toe) untuk

menemukan tanda klinis dari suatu penyakit. (Dermawan, 2012).

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan setiap hari

setelah melakukan asuhan keperawatan pada pasien, menggunakan format

pengkajian pada ibu post partum.

3.7.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah format pengkajian

asuhan keperawatan pada Ibu dengan Post Partum Spontan.

3.8 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk menguji kualitas data atau informasi

yang diperoleh sehingga menghasilkan data dengan validitas tinggi.
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Pada karya tulis ilmiah ini uji keabsahan data dilakukan dengan:

1. Memperpanjang waktu pengamatan atau tindakan.

2. Memvalidasikan data yang telah diperoleh dari pasien kepada orang lain yang

lebih mengerti.

3.9 Analisis Data

Analisa data dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan semua data

terkumpul. Dilakukan mulai awal pengkajian dan dilakukan pendokumentasian

pada setiap hari untuk mengetahui perkembangan dari pasien. Analisis data

dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya membandingkan dengan

teori yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan.

Teknik analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban

dari data yang diperoleh. Selanjutnya diinterpretasikan oleh penulis dan

dibandingkan dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan

rekomendasi dalam intervensi tersebut.
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BAB 4

HASIL STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil studi kasus beserta pembahasannya yang meliputi

penjabaran data umum dan data khusus tentang asuhan keperawatan pada pasien post

partum spontan di ruang mawar Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie.

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Lokasi Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang terletak di

Jalan Palang Merah Indonesia No. 1, Sidodadi Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur. RSUD Abdul Wahab Sjahranie pada tahun 1974 dikenal dengan

Rumah sakit umum segiri. Pada 12 November 1977 diresmikan oleh Gubernur yaitu

Bapak H.A.Wahab Sjahranie untuk pelayanan rawat jalan. Pada 21 Juli 1984, seluruh

pelayanan rawat inap dan rawat jalan dipindahkan dari rumah sakit lama (Selili)

kelokasi rumah sakit baru yang terletak di Jalan Palang Merah Indonesia. Pada tahun

1987 nama RSUD Abdul Wahab Sjahranie diresmikan. Fasilitas yang tersedia di

RSUD Abdul Wahab Sjahranie antara lain Instalasi Gawat Darurat 24 jam, Instalasi

Rawat Jalan (20 klinik), Instalasi Rawat Inap (733 tempat tidur), Laboratorium,

Radiologi, Radioterapi, Instalasi Penunjang Medik, Farmasi, Hemodialisa,

Rehabilitasi Medik, Intensive Care Unit, Kamar Operasi, Stroke Center.
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Ruang Mawar yaitu ruang rawat

inap yang digunakan bagi klien dengan masa nifas setelah persalinan normal yang

diterima dari ruang VK/bersalin, Ruang Operasi, IGD, dan poliklinik.

Bangunan pada ruang Mawar terdiri dari 11 ruangan dengan kapasitas 62

tempat tidur, 2 kamar mandi disetiap kamar pasien 1 ruang kepala ruangan, 1 ruang

dokter, 1 ruang pertemuan atau mahasiswa, 1 ruang obat, 1 ruang mushollah, 1 ruang

laken, 2 kamar mandi perawat, 1 ruang tindakan, 1 ruang penitipan barang pasien, 1

ruang pantry.

A. Pengkajian

Tabel 4.1 Hasil Anamnesis biodata pada pasien post partum spontan di Ruang Mawar
RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarida

Identitas Klien Pasien 1 Pasien 2
Nama Pasien 1 Pasien 2
Umur 32 tahun 28 tahun
Jenis Kelamin Perempuan Perempuan
Agama Islam Islam
Pendidikan S1 SMA
Pekerjaan Guru SMP IRT
Alamat Jln. Labu Merah 2, no 81 Jln. Perintis, no 80
Diagnosa medis Post partum spontan Post partum spontan
No register 010595XX 076097XX
Tgl MRS 06 mei 2019 10 mei 2019

Dari table 4.1 data anamnesis didapatkan bahwa kedua klien dalam biodata

ditemukan ada persamaan jenis kelamin, agama, dan diagnose medis yaitu Post

Partum Spontan dan ada pula perbedaan biodata yaitu umur, pendidikan terakhir,

pekerjaan , alamat dan tanggal masuk klien.
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Tabel 4.2 Hasil riwayat biodata pasien post partum spontan di Ruang Mawar RSUD
Abdul Wahab Syahranie

Keluhan Utama/Alasan Masuk
RS

Keluhan utama : Nyeri pada
luka jalan lahir atau saat
kontraksi uterus.
Alasan Masuk RS :
Mengeluh perut mulai sakit
mengencang dan mengeluarkan
cairan tanggal 06 mei 2019 jam
02.00 pagi lalu dibawa ke
RSUD AWS jam 05.00 pagi
dalam kondisi pembukaan
lengkap jam 08.30

Keluhan utama : Nyeri pada
luka jalan lahir atau saat
kontraksi uterus.
Alasan Masuk RS : Mengeluh
perut sakit mengencang dan
mengeluarkan cairan jam 07.00
pagi hari jumat tanggal 10 mei
2019 dan dibawa ke RSUD
AWS untuk mendapatkan
pelayanan yang memadai
setelah di RS Ny.N dalam
kondisi pembukaan 4 dan
pembukaan lengkap jam 10.45.

Riwayat Kesehatan Sekarang Setelah persalinan jam 08.30,
dilakukan pengkajian pada hari
senin 06 mei 2019 jam 14.10
diruang mawar , ditemukan
keluhan pasien nyeri luka pada
jalan lahir atau kontraksi uterus,
ASI tidak lancar, TD: 90/80
mmHg, N: 81x/menit, RR:
18x/menit, suhu: 36,1 ºC

Setelah persalinan jam 10.45,
dilakukan pengkajian pada hari
jumat tanggal 10 Mei 2019 jam
15.00 diruang mawar ,
ditemukan keluhan pasien nyeri
luka pada jalan lahir dengan
episiotomi atau kontraksi uterus,
TD : 110/80 mmHg, N:
86x/menit, RR: 18x/menit,
suhu: 36.0 ºC

Riwayat Kesehatan Dahulu Keluarga mengatakan tidak
pernah dirawat dan melahirkan
di rumah sakit sebelumnya.

Keluarga mengatakan tidak
pernah dirawat dan melahirkan
di rumah sakit sebelumnya.

Riwayat Kesehatan keluarga Keluarga mengatakan tidak ada
anggota keluarga yang memiliki
penyakit keturunan dan
menular.

Keluarga mengatakan tidak ada
anggota keluarga yang memiliki
penyakit keturunan dan
menular.

Dari Tabel 4.2 ditemukan data dari pengkajian riwayat kesehatan pada klien 1

dan klien 2 dalam keluhan utama ditemukan ada persamaan seperti nyeri pada luka

jalan lahir. Pada riwayat penyakit sekarang persamaanya klien 1 dan klien 2 dibawa

ke Rumah sakit karena perut sakit dan mengeluarkan cairan, saat di rumah sakit

keluhan pasien 1 dengan keluhan nyeri luka jalan lahir tanpa episiotomi dan pasien 2

nyeri luka jalan lahir derajat 2 dengan episiotomi. Pada riwayat kesehatan dahulu

pasien 1 dan pasien 2 tidak pernah melahirkan di Rumah Sakit sebelumnya. Pada
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riwayat kesehatan keluarga dari klien 1 dan klien 2 tidak ada penyakit keturunan dan

penyakit menular lainnya.

Tabel 4.3 Riwayat Obstretri pada pasien post partum spontan di Ruang Mawar RSUD
Abdul Wahab Sjahranie.

Riwayat kehamilan sekarang Pasien 1 Pasien 2
Para...Abortus P2A0 P1A0
Umur kehamilan 35 minggu 28 hari 35 minggu 25 hari
Tafsiran persalinan Tanggal 09 Mei 2019 Tanggal 15 Mei 2019

ANC/ Ante Natal Care Klien mengatakan
memeriksakan kehamilannya
setiap bulan di klinik bidan dan
mengonsumsi 90 tablet
penambah darah setiap hari

Klien mengatakan
memeriksakan kehamilannya
setiap bulan di klinik bidan dan
mengonsumsi 90 tablet
penambah darah setiap hari

Masalah kesehatan Tidak ada masalah kesetahan Tidak ada masalah kesehatan
Riwayat kehamilan dan persalinan Anak ke-1 : 37-38 minggu,

tahun 2009, jenis persalinan
normal dan ditolong bidan
klinik.
Anak ke-2 : 37-38 minggu,
tahun 2013, jenis persalinan
normal, dan ditolong bidan
klinik.
Anak ke-3 : 37-38 minggu,
tahun 2019, jenis persalinan
normal, dan ditolong bidan RS.

Anak ke-1 : 37-38 minggu,
tahun 2016, jenis persalinan
normal dan ditolong bidan
klinik.
Anak ke-2 : 37-38 minggu,
tahun 2019, jenis persalinan
normal dan ditolong bidan RS.

Riwayat anak dan keadaan nifas Riwayat anak :
(Anak ke-1 ) : jenis kelamin
laki-laki, berat badan lahir
3000gr, panjang badan 49cm,
keadaan lahir hidup, umur
10tahun.
( Anak ke-2 ) : jenis kelamin
laki-laki, berat badan lahir
2900gr, panjang badan 47cm,
keadaan lahir hidup, umur 6
tahun.
( Anak ke-3 ) : jenis kelamin
laki-laki, berat badan lahir
2800gr, panjang badan 48cm,
keadaan lahir hidup, umur 0
bulan.

Riwayat anak :
( Anak ke-1 ) : jenis kelamin
perempuan, berat badan lahir
2800gr, panjang badan 49cm,
keadaan lahir hidup, umur 3
tahun.
( Anak ke-2 ) : jenis kelamin
laki-laki, berat badan 2900gr,
panjang badan  47cm, keadaan
bayi lahir hidup, umur 0 bulan.
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Dari tabel 4.3 Riwayat Obstetri ditemukan perbedaan yaitu pasien 1 dengan

P2A0 dan pasien 2 P1A0. Pada umur kehamilan pasien 1 yaitu 35 minggu 28 hari

dengan tafsiran lahir tanggal 09 Mei 2019 dan pasien 2 yaitu 35 minggu 25 hari

dengan tafsiran tanggal lahir 15 Mei 2019.

Tabel 4.4 Pemeriksaan fisik pada pasien post partum spontan di Ruang Mawar RSUD
Abdul Wahab Syahranie

Pemeriksaan Pasien 1 Pasien 2
Keadaan umum Sakit ringan, tidak ada tanda

klinis yang mencolok, posisi
pasien duduk/fowler, tidak ada
alat invasif terpasang.

Sakit ringan, tidak ada tanda
klinis yang mencolok, posisi
pasien duduk sedang menyusui
bayi, tidak ada alat invasif yang
terpasang.

Kesadaran Compos mentis
GCS : E4V5M6

Compos mentis
GCS : E4V5M6

Tanda-tanda vital TD : 90/80 mmHg
N : 81x/menit
RR : 18x/menit
Suhu : 36.1 ºC

TD : 110/80 mmHg
N : 86x/menit
RR : 18x/menit
Suhu : 36.0 ºC

Berat badan dan tinggi badan Berat badan sekarang 53kg,
tinggi badan 158cm

Berat badan sekarang 57kg,
tinggi badan 156cm

Kenyamanan nyeri Nyeri akut
P : luka jalan lahir
Q : tertusuk tusuk
R : jalan lahir/perineum
S : 4
T : hilang timbul

Nyeri akut
P : luka jalan lahir dg episiotomi
Q : tertusuk tusuk
R : jalan lahir/perineum
S : 5
T : hilang timbul

Status fungsional/aktivitas dan
mobilisasi

Skor barthel indeks = 20
mandiri

Skor barthel indeks = 20
mandiri

Pemeriksaan kepala Kulit kepala bersih, rambut :
hitam, merata, tidak mudah
patah, dan tidak bercabang,
wajah pucat. Mata : sklera
putih, konjungtiva pucat,
palebra tidak edema, kornea
jernih, reflek cahaya (+), pupil
isokor. Hidung : tidak ada
pernafasan cuping hidung,
lubang hidung bersih. Rongga
mulut : bibir warna merah
muda, gigi tidak ada kerier.
Lidah : merah muda
keputihan, mukosa lembab.

pKulit kepala bersih, rambut :
hitam, merata, tidak mudah
patah, dan tidak bercabang.
Wajah pucat. Mata : sklera
putih, konjungtiva pucat,
palebra tidak edema, kornea
jernih, reflek cahaya (+), pupil
isokor. Hidung : tidak ada
pernafasan cuping hidung,
lubang hidung bersih. Rongga
mulut : bibir warna merah
muda, gigi tidak ada kerier.
Lidah : merah muda keputihan,
mukosa lembab.
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Pemeriksaan Pasien 1 Pasien 2

Pemeriksaan thorax ( sistem
pernafasan)

Tidak ada keluhan sesak,
inspeksi : bentuk dada
simetris, payudara simetris,
puting susu menonjol, terdapat
hiperpigmentasi areola, tidak
ada pembesaran pembuluh
limfe, kolostrum tidak keluar.
irama nafas teratur, usaha
nafas spontan. Palpasi : vocal
premitus dada teraba kanan
dan kiri, tidak ada nyeri tekan.
Perkusi : sonor. Auskultasi :
suara nafas vesikuler ,tidak
ada suara nafas tambahan,
bunyi jantung jantung
murmur.

Tidak ada keluhan sesak,
inspeksi : bentuk dada simetris,
payudara simetris, puting susu
menonjol, terdapat
hiperpigmentasi areola, tidak
ada pembesaran limfe,
kolostrum keluar. irama nafas
teratur, usaha nafas spontan.
Palpasi : vocal premitus dada
teraba kanan dan kiri, tidak ada
nyeri tekan. Perkusi : sonor.
Auskultasi : suara nafas
vesikuler ,tidak ada suara nafas
tambahan, bunyi jantung
murmur.

Pemeriksaan sistem pencernaan
dan nutrisi

BB = 53 kg
TB = 158 cm
IMT = 21,2
BAB lancar, nafsu makan
baik, porsi makan habis 3-4
kali sehari.

BB = 57 kg
TB = 156 cm
IMT = 23,4
BAB lancar, nafsu makan baik,
porsi makan habis 4-5 kali
sehari.

Pemeriksaan abdomen Inspeksi : membulat, Linea
terlihat, striae tampak sedikit,
tidak ada benjolan/massa.
Auskultasi : bising usus 21x/i
Palpasi : TFU 2 jari di bawah
pusat, kandung kemih teraba,
diastasis rektus abdominis 2
jari saat kontraksi 5 jari saat
rileks
Perkusi  : Hypertimpani

Inspeksi : membulat, Linea
terlihat, striae tampak sedikit,
tidak ada benjolan/massa.
Auskultasi : bising usus 21x/i
Palpasi : TFU 2 jari di bawah
pusat, kandung kemih teraba,
diastasis rektus abdominis 2 jari
saat kontraksi 5 jari saat rileks
Perkusi : Hypertimpani

Pemeriksaan ektermitas bawah tidak ada edema.. Genetalia
vulva : tidak ada edema, tidak
ada varises. Perineum : luka
derajat I, tidak ada episiotomi,
tidak ada jahitan, dan tidak ada
tanda REEDA
Lokhia : jenis lokhia rubra,
warna merah darah segar,
jumlah ± 3 kali ganti pembalut
.
Anus : tidak ada hemoroid

dan tidak ada edema. Genetalia
vulva : tidak ada edema, tidak
ada varises. Perineum : luka
deajat II, terdapat episiotomi,
tidak ada jahitan, dan tidak ada
tanda REEDA
Lokhia : jenis lokhia rubra,
warna merah darah segar,
jumlah ± 4 kali ganti pembalut .
Anus : tidak ada hemoroid

Sistem perkemihan Bersih, tidak ada keluhan
kencing, kemampuan
berkemih spontan, produksi
urine ± 700 ml/hari warna
jernih, bau khas urin. Kandung
kemih : tidak membesar

Bersih, tidak ada keluhan
kencing, kemampuan berkemih
spontan, produksi urine ± 900
ml/hari warna jernih, bau khas
urin. Kandung kemih : tidak
membesar
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Pemeriksaan Pasien 1 Pasien 2
Sistem muskuloskeletal dan
integumen

pergerakan sendi     5 5
5    5

kekuatan otot , turgor baik,
tidak ada edema, akral dingin.

pergerakan sendi bebas, 5 5
5  5

kekuatan otot, turgor baik, tidak
ada edema, akral dingin

Sistem seksualitas dan reproduksi Tidak ada benjolan pada
payudara, HPHT : 02-08-2018
Genetalia : tidak ada flour
albus, tidak ada porlaps uteri
tidak ada hemoroid di anus.
Masalah seksual tidak ada

Tidak ada benjolan pada
payudara, HPHT : 28-08-2018
Genetalia : tidak ada flour albus,
tidak ada porlaps uteri tidak ada
hemoroid di anus.
Masalah seksual tidak ada

Dari tabel 4.4 Hasil pemeriksaan fisik ditemukan persamaan masalah yaitu nyeri akut

dengan hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri P : luka jalan lahir dan kontraksi

uterus, Q : tertusuk tusuk, R : jalan lahir/perineum, S : 4, T : hilang timbul dan pasien

2 dengan hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri P : luka jalan lahir dg episiotomi

atau kontraksi uterus, Q : tertusuk tusuk, R : jalan lahir/perineum, S : 5, T : hilang

timbul. masalah yang kedua adalah resiko perfusi perifer tidak efektif dengan hasil

pengkajian yang ditemukan dari pasien 1 dan 2 yaitu konjungtiva pucat, wajah pucat,

akral dingin. Masalah yang ketiga pada pasien 1 yaitu menyusui tidak efektif yang

ditemukan dari hasil pengkajian kolostrum ASI belum keluar.

Tabel 4.5 Pemeriksaan Penunjang pada pasien post partum spontan di Ruang Mawar
RSUD Abdul Wahab Syahranie

Jenis
pemeriksaan

Pasien 1 Pasien 2 Nilai normal

Laboratorium Eritrosit : 9.53 10ˆ6/uL
Leukosit : 3.94 10ˆ3/uL
Hb : 11.5 g/dL
Hematokrit : 35.5 %
PLT : 280 10ˆ3/uL
Glukosa sewaktu : 72 mg/dL
Ureum : 23.5 mg/dL
Creatinin : 0.7 mg/dL

Eritrosit : 4.20 10ˆ6/uL
Leukosit : 13.56 10ˆ3/uL
Hb : 10.5 g/dL
Hematokrit : 33.3 %
PLT : 288 10ˆ3/uL
Glukosa sewaktu : 88 mg/dL
Ureum : 22.5 mg/dL
Creatinin : 0.6 mg/dL

4.20-5.40
4.80-10.80
12.0-16.0
37.0-54.0
150-450
70-140
19.3-49.2
0.5-1.1
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Dari tabel 4.5 pemeriksaan laboratorium pasien 1 tanggal 06 Mei 2019 yaitu Eritrosit

9.53 10ˆ6/uL, hemoglobin 11.5 g/dL, hematokrit 35.5 % dibawah nilai normal dan

terjadi masalah keperawatan resiko perfusi perifer tidak efektif. Pada pasien 2 tanggal

10 Mei 2019 yaitu hemoglobin 10.5 g/dL hematokrit dibawah normal dan leukosit

13.56 10ˆ3/uL diatas normal sehingga terjadi masalah keperawatan resiko infeksi dan

resiko perfusi perifer tidak efektif.

Tabel 4.6 Penatalaksanaan/terapi obat yang diberikan pada pasien post partum

spontan di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Syahranie

Nama
pasien

Nama obat Kandungan obat Kekuatan Dosis Sediaan/bentu
k

Cara/rute
pemberian

Pasien 1 Amoxilin Amoxilin/penisi
lin

500 mg 3x1 Tablet Oral

Paracetamol Antipiretik 500 mg 3x1 Tablet Oral
Pasien 2 Asamefenamat Antinonsteroid 500 mg 3x1 Tablet Oral

Cefadroxil Cefadroxil
monohidrat

500 mg 3x1 Tablet Oral

Dari tabel 4.6 penatalaksanaan terapi obat pada pasien 1 dan 2 berbeda tetapi

kegunaannya hampir sma untuk mengurangi nyeri dan antibiotik.
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B. Diagnosa Keperawatan

Tabel 4.7 Diagosa Keperawatan pada pasien post partum spontan di Ruang Mawar

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

No urut Pasien 1 Pasien 2

Hari/tanggal
ditemukan

Diagnosa keperawatan Hari/tanggal
ditemukan

Diagnosa keperawatan

1. Senin, 06
Mei 2019

Nyeri akut bd agen
pencedera fisik, luka
episiotomi post partum
spontan
D.0077
DS :
- Pasien

mengatakan nyeri
pada luka jalan
lahir atau
kontraksi uterus

- P : luka jalan
lahir
Q : tertusuk tusuk
R : luka perineum
S : 4
T : hilang timbul

DO :
- Wajah pasien

terlihat meringis
saat nyeri timbul

- Terdapat rupture
pada perineum
derajat 1

Jumat, 10 Mei
2019

Nyeri akut bd agen
pencedera fisik, luka
episiotomi post partum
spontan
D.0077
DS :
- Pasien mengatakan

nyeri pada luka
jahitan atau
kontraksi uterus

- P : luka episiotomi
Q : tertusuk tusuk
R : luka perineum
S : 5
T : hilang timbul

DO :
- Wajah pasien

terlihat meringis
saat nyeri timbul

- Terdapat luka
episiotomi derajat
2

2. Senin, 06
Mei 2019

Menyusui tidak efektif
bd ketidakadekuatan
suplai ASI
DS :
- Pasien

mengatakan air
susu belum
keluar

- Pasien
mengatakan bayi
menangis ingin
menyusui

DO :
- Air susu belum

keluar

Jumat, 10 Mei
2019

Resiko infeksi bd tefek
prosedur invasif
D.0141
DS :
- Pasien mengatakan

ada luka
episiotomi

DO :
- Tampak

kemerahan pada
perineum

- Hasil laboratorium
leukosit 13.56
10ˆ3/uL dan
penurunan Hb 10.5
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- Puting susu
menonjol

- Tidak ada
pembengkakan
payudara yang
berlebihan

- Bayi terlihat
menangis saat
menyusu

g/dL

3. Senin,  06
Mei 2019

Resiko perfusi perifer
tidak efektif bd
penurunan konsentrasi
hemoglobin
D.0009
DS : -
DO :
- Wajah pasien pucat
- Konjungtiva pucat
- Hasil hemoglobin

pasien 11.5 g/dL
- TD : 90/80 mmHg

Jumat, 10 Mei
2019

Resiko perfusi perifer
tidak efektif bd
penurunan konsentrasi
hemoglobin
D.0009
DS : -
DO :
- Wajah pasien pucat
- Hasil hemoglobin

pasien 10.5 g/dL
- Akral dingin
- Konjungtiva pucat
- 110/80 mmHg

4. Senin, 06
Mei 2019

Resiko infeksi bd tefek
prosedur invasif
D.0141
DS :
- Pasien

mengatakan ada
luka jalan lahir

DO :
- Tampak

kemerahan pada
perineum

- Hasil
laboratorium
leukosit 3.94
10ˆ3/uL dan
penurunan Hb
11.5 g/dL

Dari tabel 4.7 ditemukan data dari pengkajian pada klien 1 dan klien 2

ditemukan masalah keperawatan pada klien 1 dan klien 2 terdiri dari 6 diagnosa

keperawatan diantaranya terdapat diagnosa keperawatan yang sama yaitu nyeri akut

bd agen pencedera fisik , luka episiotomi post partum spontan dan resiko perfusi

perifer tidak efektif bd penurunan konsentrasi hemoglobin.
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C. Intervensi Keperawatan

Tabel 4.8 Intervensi Keperawatan pada pasien post partum spontan di Ruang Mawar
RSUD Abdul Wahab Syahranie

Hari/
Tanggal

Dx kep Tujuan dan
kriteria hasil

Intervensi

Senin,
06 mei
2019

Nyeri akut bd agen
pencedera fisik, luka
episiotomi post
partum spontan
D.0077

Setelah dilakukan asuhan
keperawatan selama 3x24
jam
NOC :
Tingkat kenyamanan
Kriteria Hasil :

1. Pasien melaporkan
nyeri berkurang

2. Skala nyeri 2-3
3. Pasien tampak rileks
4. Pasien dapat istirahat

dan tidur
5. Tanda tanda vital

dalam batas normal

NIC :
1.1 Kaji nyeri dengan

komprehensif meliputi P Q
R S T

1.2 Observasi reaksi verbal dan
non verbal

1.3 Monitor tanda tanda vital
1.4 Kurangi faktor presipitasi

nyeri
1.5 Ajarkan teknik relaksasi

nafas dalam
1.6 Tingkatkan istirahat
1.7 Kolaborasi  pemberian

analgetik dengan tepat
Senin,
06 mei
2019

Menyusui tidak
efektid bd
ketidakadekuata
suplai ASI
D.0029

Setelah dilakukan asuhan
keperawatan selama 3x24
NOC :
Kriteria hasil :
1. Pasien mengatakan puas

dengan kebutuhan
menyusui

2. Kemantapan pemberian
ASI : Bayi : pelekatan
bayi yang sesuai pada dan
proses menghisap
payudara ibu untuk
memperoleh nutrisi
selama 3 minggu pertama

3. Kemantapan Pemberian
ASI : IBU : kemantapan
ibu untuk membuat bayi
melekat dengan tepat dan
menyusui dan payudara
ibu untuk

NIC :
2.1 Identifikasi kesiapan pasien
2.2 Sediakan materi dan media

untuk pendidikan kesehatan
2.3 Jadwalkan pendidikan

kesehatan sesuai
kesepakatan

2.4 Dukung ibu untuk
meningkatkan kepercayaan
diri dalam menyusui

2.5 Jelaskan manfaat menyusui
bagi ibu dan bayi

2.6 Ajarkan perawatan
payudara post partum (mis.
Pijat oksitosin)
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Hari
/tanggal

Dx Kep Tujuan dan kriteria
hasil

memperoleh nutrisi
selama 3 minggu pertama
pemberian ASI

4. Pemeliharaan pemberian
ASI : keberlangsungan
pemberian ASI untuk
menyediakan nutrisi bagi
bayi/todler

5. Diskontinuitas progresif
pemberian ASI

6. Pengetahuan Pemberian
ASI :  tingkat pemahaman
yang ditunjukkan
megenal laktasi dan
pemberian makan bayi
melalui proses pemberian
ASI ibu mengenali
isyarat lapar dari bayi
dengan segera ibu
mengindikasikan
kepuasaan terhadap
pemberian ASI ibu tidak
mengalami nyeri tekan
pada puting mengenali
tanda-tanda penurunan
suplai ASI

Intervensi

Jumat,
10 mei
2019

Resiko infeksi bd
trauma jaringan
D.0141

Setelah dilakukan asuhan
keperawatan selama 3x24
NOC :
Knowledge : Infection control
Kriteria Hasil :
1. Klien bebas dari tanda

dan gejala infeksi
2. Mendeskripsikan proses

penularan penyakit, factor
yang mempengaruhi
penularan serta
penatalaksanaannya,

3. Menunjukkan
kemampuan untuk
mencegah timbulnya
infeksi

4. Jumlah leukosit dalam
batas normal

5. Menunjukkan perilaku
hidup sehat

NIC :
2.1 Kaji keadaan kulit, warna

dan tekstur
2.2 Bersihkan lingkungan

setelah dipakai pasien lain
2.3 Instruksikan pada

pengunjung untuk mencuci
tangan saat berkunjung dan
setelah berkunjung
meninggalkan pasien

2.4 Cuci tangan setiap sebelum
dan sesudah tindakan
kperawtan

2.5 Pertahankan lingkungan
aseptik selama pemasangan
alat

2.6 Tingktkan intake nutrisi
2.7 Berikan terapi antibiotik

bila perlu
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Hari/
Tanggal

Dx Kep Tujuan dan kriteria hasil Intervensi

Senin,
06 Mei
2019

Resiko perfusi
perifer tidak efektif
bd penurunan
konsentrasi
hemoglobin
D.0009

Setelah dilakukan asuhan
keperawatan selama 3x24
jam
NOC
Mendemonstrasikan status
sirkulasi yang ditandai
dengan :
1. Tekanan systole dan

diastole dalam rentang
yang diharapkan

2. Tidak ada ortostatik
hipertensi

3. Tidak ada tanda-tanda
peningkatan tekanan
intrakranial (tidak lebih
dari 15 mmHg)

4. Mendemonstrasikan
kemampuan kognitif
yang ditandai dengan:

5. Berkomunikasi dengan
jelas dan sesuai dengan
kemampuan

6. Menunjukkan perhatian,
konsentrasi dan orientasi

7. Memproses informasi
8. Menunjukkan fungsi

sensori motori cranial
yang utuh : tingkat
kesadaran membaik,
tidak ada gerakan
gerakan involunter

NIC :
4.1 Monitor status

kardiopulmonal (frekuensi
dan kekuatan nadi, frekuensi
nafas, TD, MAP)

4.2 Monitor status cairan
(turgor, CRT)

4.3 Periksa riwayat alergi
4.4 Jelaskan tanda dan gejala

awal syok
4.5 Anjurkan melapor jika

menemukan/merasakan
tanda dan gejala

4.6 Anjurkan memperbanyak
asupan cairan oral

4.7 Kolaborasi pemberian IV,
jika perlu

Berdasarkan tabel 4.8 setelah dilakukan penegakan diagnosa keperawatan

pada klien 1 dan klien 2, dibuat perencanaan tindakan keperwatan sesuai dengan

masing-masing diagnosa yang ditemukan pada klien tersebut.
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D. Implementasi Keperawatan

Table 4.9 Implementasi Keperawatan pada pasien 1 dengan post partum spontan di
Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Syahranie

Waktu
pelaksana

an

Tindakan keperawatan Evaluasi Paraf

Hari 1
Tanggal
06 Mei
2019
Jam 14.30
15.00

15.00

15.10

17.00

17.10

17.11

17.18

17.25

17.40
17.43

17.48

17.55

18.00

18.10

18.20

1.1 Mengkaji nyeri dengan
komprehensif meliputi
PQRST

1.2 Mengobbservasi reaksi verbal
dan non verbal

1.3 Memonitor tanda vital

1.4 Mengajarkan teknik relaksasi
nafas dalam

1.5 Mengkolaborasi pemberian
analgetik dengan tepat

2.1 Mengidentifikasi kesiapan
pasien

2.5 Menjelaskan manfaat
menyusui bagi ibu dan bayi

3.1 Memonitor status
kardiopulmonal (frekuensi dan
kekuatan nadi, frekuensi nafas,
TD, MAP)

3.2 Memonitor status cairan
(turgor, CRT)

3.3 Memeriksa riwayat alergi
3.4 Menjelaskan tanda dan gejala

awal syok
3.5 Menganjurkan melapor jika

menemukan/merasakan tanda
dan gejala

3.6 Menganjurkan memperbanyak
asupan cairan oral

4.1Mengkaji keadaan kulit dan
tekstur

4.3Mencuci tangan sebelum dan
sesudah tindakan

4.7Memberikan terapi amoxilin
500 mg

1.1 P :luka jalan lahir
Q : tertusuk tusuk
R : jalan lahir perineum
S : 4
T : hilang timbul

1.2 Wajah pasien meringis
jika nyeri timbul

1.3 TD : 90/80 mmHg
N : 90x/menit
RR : 18x/menit
Suhu : 36.5 ºC

1.4 Pasien mengerti dan
melakukan relaksasi

1.5 Amoxilin 500mg via oral

2.1 Pasien mengatakan ingin
sekali segera menyusui
bayinya

2.5 Ibu mengerti tentang
manfaat menyusui bagi
ibu dan bayi

3.1 N : 80x/menit, nafas
teratur, TD : 100/90
mmHg

3.2 turgor kulit baik, CRT >2
detik

3.3 Tidak ada alergi
3.4 Pasien dapat memahami

tanda dan gejala syok
3.5 Pasien memahami tanda

gejala tersebut

3.6 Pasien lebih banyak
minum dan makan buah
4.1 Tidak ada kemerahan,
tidak ada bengkak
4.3 Pasien mengerti utnuk
pentingnya mencuci tangan
4.7 Amoxilin 500 mg via oral

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu
Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu
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Hari/
Tanggal

Tindakan Keperawatan Evaluasi Paraf

Hari 2
Tanggal
07 mei
2019
Jam 09.00

09.15

12.00

12.30

13.00

13.15

13.20

13.22

13.50

14.10

14.15

14.17

1.1 Mengkaji nyeri dengan
komprehensif meliputi
PQRST

1.2 Mengobbservasi reaksi
verbal dan non verbal

1.3 Memoonitor tanda vital

1.4 Mengajarkan teknik relaksasi
nafas dalam

2.3 Menjadwalkan pendidikan
kesehatan sesuai kesepakatan

3.1 Memonitor status
kardiopulmonal (frekuensi dan
kekuatan nadi, frekuensi nafas,
TD, MAP)

3.2 Memonitor status cairan
(turgor, CRT)

3.5 Menganjurkan melapor jika
menemukan/merasakan tanda
dan gejala

3.6 Menganjurkan memperbanyak
asupan cairan oral

4.1Mengkaji keadaan kulit dan
tekstur

4.3Mencuci tangan sebelum dan
sesudah tindakan

4.7Memberikan terapi amoxilin
500 mg

1.1 P : luka jalan lahir
Q : tertusuk tusuk
R : jalan lahir perineum
S : 2
T : hilang timbul

1.2 wajah pasien meringis
saat nyeri timbul

1.3 TD : 90/80 mmHg
N : 78x/menit
RR : 18x/menit
Suhu : 35,9 ºC

1.4 Pasien melakukan
relaksasi nafas dalam saat
nyeri timbul

2.3  Pasien menyetujui untuk
kesepakatan jadwal
pendidikan kesehatan

3.1 N : 80x/menit, nafas
teratur, TD : 100/90
mmHg

3.2 Turgor kulit baik, CRT >2
detik

3.5 Pasien memahami tanda
gejala tersebut dan tidak
ada laporan

3.6 Pasien lebih banyak
minum dan makan buah

4.1 Tidak ada kemerahan,
tidak ada bengkak
4.3 Pasien mengerti utnuk
pentingnya mencuci tangan
4.7 Amoxilin 500 mg via oral

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Hari 3
Tanggal
08 mei
2019
Jam 11.00
11.10

11.15

12.00

12.45

1.1 Mengkaji nyeri secara
komprehensif meliputi
PQRST

1.2 Mengajarkan teknik
relaksasi nafas dalam

2.3 Menyediakan materi dan
media pendidikan kesehatan

2.4 Mendukung ibu untuk
meningkatkan kepercayaan
diri dalam menyusui

2.6 Mengajarkan perawatan

1.1 P : luka jalan lahir
Q : tertusuk tusuk
R : jalan lahir perineum
S : 1
T : hilang timbul

1.2 Pasien melakukan teknik
relaksasi nafas dalam

2.3 Leaflet dan SAP pijat
oksitosin

2.4Pasien mengatakan lebih
sering menyusui bayi tiap
2 jam sekali

2.6Pasien memahami dan

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu



60

waktu
pelaksana

an

12.55

13.05

13.11

13.20

Tindakan Keperawatan

payudara pijat oksitosin
3.1 Memonitor status

kardiopulmonal (frekuensi dan
kekuatan nadi, frekuensi nafas,
TD, MAP)

3.2 Memonitor status cairan
(turgor, CRT)

3.5 Menganjurkan melapor jika
menemukan/merasakan tanda
dan gejala

3.6 Menganjurkan memperbanyak
asupan cairan oral

4.1Mengkaji keadaan kulit dan
tekstur

4.3Mencuci tangan sebelum dan
sesudah tindakan

4.7Memberikan terapi amoxilin
500 mg

Evaluasi

sudah dilakukan dan dibantu
suami

3.1 N : 80x/menit, nafas
teratur, TD : 100/90mmHg

3.2 Turgor baik, CRT >2 detik

3.5 Tidak ada laporan atau
keluhan pasien

3.7 Pasien memakan buah
apel dan minum air putih

4.1 Tidak ada kemerahan,
tidak ada bengkak
4.3 Pasien mengerti utnuk
pentingnya mencuci tangan
4.7 Amoxilin 500 mg via oral

Paraf

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Tabel 4.10 Implementasi keperawatan pada pasien 2 dengan post partum spontan di
Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Syahranie

Waktu
pelaksanaan

Tindakan keperawatan Evaluasi Paraf

Hari 1
Tanggal 06
mei 2019
Jam 15.30

15.35

17.00

17.10

17.15

17.35

17.40

1.1 Mengkaji nyeri secara
komprehensif PQRST

1.2 Mengobservasi reaksi
verbal dan non verbal

1.3 Memoonitor tanda vital

1.5 Mengajarkan teknik
relaksasi nafas dalam

1.6 Mengkolaborasi
pemberian analgetik
dengan tepat

2.1 Mengkaji keadaan kulit,
warna dan tekstur

2.2 Menginstruksikan
pengunjung untuk

1.1 P : luka episiotomi
Q : tertusuk tusuk
R : jalan lahir perineum
S : 5
T : hilang timbul

1.2 wajah pasien meringis
saat nyeri timbul

1.3 TD : 120/80 mmHg
N : 78x/menit
RR : 19x/menit
T : 36.0 ºC

1.5 Pasien melakukan saat
nyeri timbul

1.6 Asamefenamat 500mg

2.1 Tidak ada kemerahan,
tidak bengkak

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu
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Hari/
Tanggal

17.45

18.00

18.05

18.20

18.26
18.32

19.00

19.01

Tindakan keperawatan

mencuci tangan sebelum
berkunjung

2.3 Mencuci tangan sebelum
dan sesudah tindakan
keperawatan

3.8 Memberikan terapi
antibiotik

3.1 Memonitor status
kardiopulmonal (frekuensi

dan kekuatan nadi,
frekuensi nafas, TD, MAP)

3.2 Memonitor status cairan
(turgor, CRT)

3.3 Memeriksa riwayat alergi
3.4 Menjelaskan tanda dan

gejala awal syok
3.5 Menganjurkan melapor jika

menemukan/merasakan
tanda dan gejala

3.6 Menganjurkan
memperbanyak asupan
cairan oral

Evaluasi

2.2 Keluarga pasien mengerti
untuk mencuci tangan

2.3mencuci tangan sebelum
kontak pasien dan sesudah

2.7 Cefadroxil 500mg via oral

3.1 N : 86x/menit, nafas
teratur, TD : 120/90 mmHg

3.2 turgor kulit baik, CRT >2
detik

3.3 Tidak ada alergi
3.4 Pasien dapat memahami

tanda dan gejala syok
3.5 Pasien memahami tanda

gejala tersebut

3.6 Pasien lebih banyak
minum dan makan buah

Paraf

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Hari 2
Tanggal 07
mei 2019
Jam 10.00

11.15

12.10

12.45

13.01

13.15

16.45

17.00

17.05

17.12

1.1 Mengkaji nyeri secara
komprehensif PQRST

1.2 Mengobservasi reaksi
verbal dan non verbal

1.4 Mengajarkan relaksasi
nafas dalam

2.1 Mengkaji keadaan kulit,
warna dan tekstur

2.2 Mencuci tangan setiap
sebelum dan sesudah
tindakan keperawatan

2.3 Meningkatkan intake
nutrisi

2.4 Memberikan terapi
antibiotik

3.1 Memonitor status
kardiopulmonal
(frekuensi dan kekuatan
nadi, frekuensi nafas,
TD, MAP)

3.2 Memonitor status cairan
(turgor, CRT)

3.5 Menganjurkan melapor

1.1 P : luka episiotomi
Q : tertusuk tusuk
R : luka perineum
S : 3
T : hilang timbul

1.2 Wajah pasien meringis
saat nyeri timbul

1.4 Pasien melakukan
relaksasi nafas dalam

2.1 Tidak ada kemerahan,
tidak bengkak.

2.2 Pasien dan perawat
melakukan cuci tangan
sebelum dan sesudah
tindakan

2.3 Pasien mengatakan porsi
makan lebih banyak

2.4 Cefadroxil 500mg via
oral

3.1 N : 78x/menit, nafas
teratur, TD : 110/80
mmHg

3.2 turgor kulit baik, CRT >2
detik

3.5 Pasien memahami tanda

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu
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Hari/
Tanggal

17.20

Tindakan Keperawatan

jikamenemukan/merasakan
tanda dan gejala

3.6Menganjurkan
memperbanyak asupan
cairan oral

Evaluasi

gejala tersebut
3.7 Pasien lebih banyak

minum

Paraf

Ayu

Ayu

Hari 3
Tanggal 08
mei 2019
Jam 09.00

09.15

09.17

09.20

13.00

13.10

13.18

13.40

13.48

1.1 Mengkaji nyeri secara
komprehensif PQRST

1.2 Memonitor tanda vital

2.1 Mengkaji keadaan kulit,
warna dan tekstur

2.5 Mencuci tangan setiap
sebelum dan sesudah
tindakan keperawatan

2.6 Memberikan antibiotik

3.1 Memonitor status
kardiopulmonal (frekuensi
dan kekuatan nadi,
frekuensi nafas, TD, MAP)

3.2 Memonitor status cairan
(turgor, CRT)

3.5 Menganjurkan melapor jika
menemukan/merasakan
tanda dan gejaa

3.6 Menganjurkan
memperbanyak asupan
cairan oral

1.1 P : luka episiotomi
Q : tertusuk tusuk
R : luka jahitan
S : 2
T : hilang timbul

1.2 TD : 110/80 mmHg
N : 86x/menit
RR : 20x/menit
T : 36.0 ºC

2.1Tidak ada kemerahan,
tidak ada bengkak

2.5Pasien dan perawat
mencuci tangan sebelum
dan sesudah tindakan
keperawatan

2.6Pasien meminum obat
cefadroxil 500mg via oral

3.1 N : 79x/menit, nafas
teratur, TD : 120/80
mmHg

3.2 turgor kulit baik, CRT >2
detik

3.5 Pasien memahami tanda
gejala tersebut

3.6 Pasien lebih banyak
minum dan makan buah

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Ayu

Berdasarkan  tabel 4.9 dan 4.10 diatas bahwa intervensi yang dilakukan

berdasarkan dari rencana atau intervensi yang telah dibuat, tujuan melakukan

tindakan keperawatan sesuai intervensi keperawatan agar kriteria hasil dapat tercapai.

Implementasi pada klien 1 dilakukan selama 2 hari dirumah sakit dan 1 hari dirumah

pasien pada tanggal 06-09 Mei 2019, dan pasien ke 2 dilakukan selama 2 hari

dirumah sakit dan 1 hari dirumah pasien dari tanggal 10-13 Mei 2019.
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E. Hasil Evaluasi

Table 4.11 Evaluasi Asuhan Keperawatan pada pasien 1 dengan post partum spontan
di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Syahranie

Hari
ke

Diagnosa
keperawatan

Evaluasi (SOAP) Paraf

Hari
1

Dx 1

Dx 2

DX1
S : Pasien mengatakan nyeri

P : luka jalan lahir
Q : tertusuk tusuk
R : luka perineum
S : 4
T : hilang timbul

O : Wajah pasien meringis saat nyeri timbul
TD : 90/80 mmHg
N : 78x/menit
RR : 20x/menit
T : 35,8 ºC
Pasien melakukan relaksasi nafas dalam

A :Nyeri akut bd agen pencedera fisik, luka
episiotomi post partum spontan belum
teratasi

P : Lanjutkan intervensi
1.1 Kaji nyeri secara komprehenif PQRST
1.2 Observasi reaksi verbal dan nonverbal
1.3 Monitor tanda vital
1.4 Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam

DX 2
S : - Pasien mengatakan air susu hanya sedikit

yang keluar
- Pasien mengatakan mengerti tentang

manfaat menyusui bayi
O : - Pasien mampu menyusui dengan baik

- Puting menonjol
- Payudara kencang
- ASI keluar sedikit

A : Menyusui tidak efektif bd
ketidakadekuatan suplai ASI belum
teratasi

P :2.3. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai
kesepakatan

Ayu

Ayu
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Hari
ke

Diagnosa
Keperawatan

Dx 3

DX 4

Evaluasi (SOAP)

DX3
S : -
O : - N : 80x/menit, nafas teratur, TD : 10/90
mmHg

- Turgor baik, CRT >2detik
- Tidak ada alergi
- Pasien mampu memahami tanda dan

gejala syok
- Pasien lebih banyak minum untuk

kebutuhan cairan
A : Resiko perfusi perifer tidak efektif teratasi
sebagian
P :  Lanjutkan intervensi
3.1 Monitor status kardiopulmonal ( frekuensi

dan kekuatan nadi, frekuensi nafas, TD,
dan MAP)

3.2 Monitor status cairan (turgor, CRT)
3.5 Anjurkan melapor jika menemukan atau
merasakan tanda dan gejala syok
3.6 Anjurkan memperbanyak asupan cairan
oral

DX4
S : Pasien mengatakan ada luka episiotomi

O : - Tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak
disekitar perineum

- Pasien dan keluarga mencuci tangan
- Pasien mengonsumsi amoxilin 500mg

A : Resiko infeksi bd trauma jaringan belum
teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.1 Kaji keadaan kulit, warna dan tekstur
4.2 Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah
tindakan keperawatan
4.7 kolaborasi pemberian antibiotik

Paraf

Ayu

Ayu



65

Hari
Ke

Diagnosa
keperawatan

Hasil evaluasi Paraf

Hari
2

Dx 1

Dx 2

DX 1
S : - Pasien mengatakan nyeri berkurang

- P : luka jalan lahir
Q : tertusuk tusuk
R : luka perineum
S : 3
T : hilang timbul

O : - Wajah pasien meringis saat nyeri timbul
- TD : 90/80 mmHg

N : 78x/menit
RR : 20x/menit
T : 35,9 ºC

- Pasien melakukan relaksasi nafas dalam
A :Nyeri akut bd agen pencedera fisik, luka

episiotomi post partum spontan belum
teratasi

P : Lanjutkan intervensi
1.1 Kaji nyeri secara komprehensif

PQRST
1.2 Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam

DX2
S : - Pasien mengatakan ASI keluar sedikit

- Pasien mengatakan setuju untuk
diberikan pendidikan kesehatan
tentang pijat oksitosin

O : - Pasien lebih sering menyusui bayinya
- ASI belum banyak keluar

A : Menyusui tidak efektif bd
ketidakadekuatan suplai ASI belum
teratasi

P : Lanjutkan intervensi
2.2 Sediakan materi dan media pendidikan

kesehatan
2.3 Dukung ibu untuk meningkatkan

kepercayaan diri dalam menyusui
2.4 Ajarkan perawatan payudara pijat

oksitosin

Ayu

Ayu
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Hari
ke

Diagnosa
Keperawatan

Dx 3

DX 4

Hasil Evaluasi

DX 3
S : -
O : - N : 78x/menit, nafas teratur, TD : 100/90
mmHg

-Turgor baik, CRT >2 detik
-Pasien tidak ada laporan merasakan atau
menemukan tanda gejala syok

-Pasien lebih banyak minum untuk asupan
cairan oral

A : Resiko perfusi perifer tidak efektif teratasi
sebagian
P : Lanjutkan intervensi
3.3 Monitor status kardiopulmonal ( frekuensi

dan kekuatan nadi, frekuensi nafas, TD,
dan MAP)

3.4 Monitor status cairan (turgor, CRT)
3.5 Anjurkan melapor jika menemukan atau
merasakan tanda dan gejala syok
3.6 Anjurkan memperbanyak asupan cairan
oral

DX4
S : Pasien mengatakan ada luka episiotomi

O : - Tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak
disekitar perineum

- Pasien dan keluarga mencuci tangan
- Pasien mengonsumsi amoxilin 500mg

3x1
A : Resiko infeksi bd trauma jaringan belum
teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.1 Kaji keadaan kulit, warna dan tekstur
4.2 Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah
tindakan keperawatan
4.7 kolaborasi pemberian antibiotik

Paraf

Ayu

Ayu
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Hari
Ke

Diagnosa
Keperawatan

Hasil Evaluasi
Paraf

Hari
3

Dx1

Dx 2

Dx 3

DX1
S : - Pasien mengatakan nyeri berkurang

P : luka jalan lahir
Q : tertusuk tusuk
R : jalan lahir perineum
S :1
T : hilang timbul

O :  Pasien melakukan teknik relaksasi nafas
dalam jika nyeri

A : Nyeri akut bd agen pencedera fisik, luka
episiotomi post partum spontan teratasi

P : Lanjutkan intervensi
1.1 Kaji nyeri secara komprehensif PQRST
1.2 Observasi reaksi nonverbal dan verbal
1.3 Ajarkan relaksasi nafas dalam
DX2
S : - Pasien mengatakan ASI mulai lebih
deras

- pasien mengatakan lebih sering
menyusui bayi tiap 2 jam

O : - Pasien telah melakukan pijat oksitosin
- Pasien lebih percaya diri untuk

menyusui bayi
- ASI lebih banyak keluar

A : Menyusui tidak efektif bd
ketidakadekuatan suplai ASI teratasi

P : Hentikan Intervensi

DX 3
S : -
O : - N : 86x/menit, nafas teratur, TD : 90/80
mmHg

-Turgor baik, CRT >2 detik
-Pasien tidak ada laporan merasakan atau
menemukan tanda gejala syok

-Pasien lebih banyak minum dan makan
buah untuk asupan cairan oral

A : Resiko perfusi perifer tidak efektif teratasi
sebagian
P : Lanjutkan intervensi
3.1 Monitor status kardiopulmonal

Ayu

Ayu

Ayu
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Hari
Ke

Diagnosa
Keperawatan

DX 4

Hasil Evaluasi

frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi
nafas, TD, dan MAP)

3.2 Monitor status cairan (turgor, CRT)
3.5 Anjurkan memperbanyak asupan cairan

oral
DX 4
S : Pasien mengatakan ada luka episiotomi

O : - Tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak
disekitar perineum

- Pasien dan keluarga mencuci tangan
- Pasien mengonsumsi amoxilin 500mg

3x1
A : Resiko infeksi bd trauma jaringan belum
teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.1 Kaji keadaan kulit, warna dan tekstur
4.2 Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah
tindakan keperawatan
4.7 kolaborasi pemberian antibiotik

Paraf

Ayu



69

Table 4.11 Evaluasi Asuhan Keperawatan pada pasien 2 dengan post partum spontan
di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Syahranie

Hari ke Diagnosa
keperawatan

Evaluasi (SOAP) Paraf

Hari 1 Dx 1

Dx 2

DX1
S : - Pasien mengatakan nyeri

P : luka episiotomi
Q :tertusuk tusuk
R : jalan lahir perineum
S : 5
T : hilang timbul

O : - Wajah pasien meringis saat nyeri
timbul

- TD : 120/80 mmHg
N : 78x/menit
RR : 19x/menit
T : 36.0 ºC

- Pasien melakukan relaksasi nafas
dalam saat nyeri timbul

- Pasien mengonsumsi obat
asamefenamat

A : Nyeri akut bd agen pencedera fisik,
luka episiotomi post partum spontan
belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
1.1 Kaji nyeri secara komprehensi

PQRST
1.2 Observasi reaksi verbal dan non

verbal
1.3 Ajarkan relaksasi nafas dalam

DX 2
S : Pasien mengatakan ada luka episiotomi

O : - Tidak ada kemerahan, tidak ada
bengkak disekitar perineum

- Pasien dan keluarga mencuci
tangan

Ayu

Ayu
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Hari/
Tanggal

Diagnosa
Keperawatan

DX 3

Evaluasi (SOAP)

- Pasien mengonsumsi amoxilin
500mg

A : Resiko infeksi bd trauma jaringan
belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi
2.1 Kaji keadaan kulit, warna dan tekstur
2.2 Cuci tangan setiap sebelum dan
sesudah tindakan keperawatan
2.7 kolaborasi pemberian antibiotik
DX 3
S : -
O : - N : 86x/menit, nafas teratur, TD :
120/80 mmHg

-Turgor baik, CRT >2 detik
-Pasien tidak ada laporan merasakan
atau menemukan tanda gejala syok

-Pasien memahami tanda dan gejala
awal syok

-Pasien lebih banyak minum untuk
asupan cairan oral

A : Resiko perfusi perifer tidak efektif
teratasi sebagian
P : Lanjutkan intervensi
3.1 Monitor status kardiopulmonal (

frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi
nafas, TD, dan MAP)

3.2 Monitor status cairan (turgor, CRT)
3.4 Jelaskan tanda dan gejala awal syok
3.5 Anjurkan melapor jika menemukan
atau merasakan tanda dan gejala syok
3.6 Anjurkan memperbanyak asupan cairan
oral

Paraf

Ayu

Hari 2 Dx 1 DX 1
S : - Pasien mengatakan nyeri sudah
berkurang

P : luka episiotomi
Q : tertusuk tusuk
R : luka jahitan perineum
S : 3
T : hilang timbul

Ayu
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Hari ke Diagnosa
Keperawatan

Dx 2

DX 3

Evaluasi (SOAP)

O : - Wajah pasien meringis saat nyeri
timbul

- Pasien melakukan relaksasi nafas
dalam

A : Nyeri akut bd agen pencedera fisik,
luka episiotomi post partum spontan
teratasi sebagian

P : Lanjutkan intervensi
1.1 Kaji nyeri secara komprehensif

PQRST
1.2 Monitor tanda vital

DX 2
S : Pasien mengatakan ada luka episiotmi

O : - Tidak ada kemerahan, tidak
bengkak disekitar perineum

- Pasien dan perawat melakukan
cuci tangan setiap sebelum dan
sesudah tindakan keperawatan

A : Resiko infeksi bd trauma jaringan
teratasi sebagian
P : 2.1 Kaji keadaan kulit, warna dan
tekstur

2.5 Cuci tangan setiap sebelum dan
sesudah tindakan keperawatan

2.7 kolaborasi pemberian antibiotik

DX 3
S : -
O : - N : 78x/menit, nafas teratur, TD :
110/80 mmHg

-Turgor baik, CRT >2 detik
-Pasien tidak ada laporan merasakan
atau menemukan tanda gejala syok

-Pasien lebih banyak minum untuk
asupan cairan oral

A : Resiko perfusi perifer tidak efektif
teratasi sebagian
P : Lanjutkan intervensi
3.1 Monitor status kardiopulmonal (

frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi

Paraf

Ayu

Ayu

Ayu
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Hari ke Diagnosa
Keperawatan Evaluasi (SOAP)

nafas, TD, dan MAP)
3.2 Monitor status cairan (turgor, CRT)
3.5 Anjurkan melapor jika menemukan
atau merasakan tanda dan gejala syok
3.6 Anjurkan memperbanyak asupan cairan
oral

Paraf

Hari 3 Dx 1

Dx 2

DX1
S : - Pasien mengatakan nyeri
berkurang

P :luka episiotomi
Q : tertusuk tusuk
R : luka jahitan
S : 2
T : hilang timbul

O : - TD : 110/80 mmHg
N : 86x/menit
RR : 20x/menit
T : 36.0 ºC

A : Nyeri akut bd agen pencedera fisik,
luka episiotomi post partum spontan
teratasi

P : Lanjutkan intervensi
1.1 Kaji nyeri secara komprehensif

PQRST
1.2 Observasi reaksi verbal dan

nonverbal
1.3 Ajarkan relaksasi nafas dalam
DX2
S : Pasien mengatakan ada luka episiotomi

O : - Tidak ada kemerahan dan tidak
bengkak disekitar perineum

- Pasien dan perawat mencuci tangan
setiap sebelum dan sesudah
tindakan keperawatan

A : Resiko infeksi bd trauma jaringan
tidak terjadi
P : Lanjutkan intervensi
2.1 Kaji keadaan kulit warna dan tekstur
2.3 Tingkatkan intake nutrisi
2.7 kolaborasi pemberian antibiotik

Ayu

Ayu
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Hari ke
Diagnosa

Keperawatan

DX 3

Evaluasi (SOAP)

DX 3
S : -
O : - N : 79x/menit, nafas teratur, TD :
120/80 mmHg

-Turgor baik, CRT >2 detik
-Pasien tidak ada laporan merasakan
atau menemukan tanda gejala syok

-Pasien lebih banyak minum untuk
asupan cairan oral

A : Resiko perfusi perifer tidak efektif
teratasi sebagian
P : Lanjutkan intervensi
3.1 Monitor status kardiopulmonal (

frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi
nafas, TD, dan MAP)

3.2 Monitor status cairan (turgor, CRT)
3.5 Anjurkan melapor jika menemukan
atau merasakan tanda dan gejala syok
3.6 Anjurkan memperbanyak asupan cairan
oral

Paraf

Ayu

4.2 Pembahasan

Pada pembahasan kasus ini peneliti akan membahas tentang adanya kesesuaian

maupun kesenjangan antara teori dan hasil asuhan keperawatan pada klien 1 dan 2

dengan kasus post partum spontan yang telah dilakukan sejak tanggal 06-13 Mei

2019 diruangan Mawar RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Kegiatan yang

dilakukan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan,

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan.

Menurut asuhan keperawatan berdasarkan diagnosa medis dalam SDKI (2017)

terdapat 8 diagnose keperawatan yang muncul pada kasus post partum spontan yaitu
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Nyeri akut bd agen pencedera fisik, luka episiotomi post partum spontan  , Defisit

nutrisi bd peningkatan kebutuhan karena laktasi, Ansietas bd tanggung jawab

menjadi orang tua, Gangguan intergritas kulit bd luka episiotomi perineum, Resiko

infeksi bd trauma jaringan, Gangguan pola tidur bd tanggung jawab memberi asuhan

pada bayi, Defisit pengetahuan bd kurang terpapar informasi tentang kesehatan masa

post partum, perawatan payudara, teknik menyusui, Menyusui tidak efektif bd

ketidakadekuatan suplai.

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 4 diagnosa

keperawatan yang  ditegakkan pada klien 1 dan klien 2 yaitu Nyeri akut bd agen

pencedera fisik, luka episiotomi post partum spontan, Resiko infeksi bd trauma

jaringan,dan Menyusui tidak efektif bd ketidakadekuatan suplai ASI dan perfusi

perifer tidak efektif bd penurunan konsentrasi hemoglobin.

Berikut pembahasan diagnose yang muncul sesuai teori  pada kasus klien 1

dan 2 yaitu :

4.1.1.1 Nyeri akut bd agen pencedera fisik, luka episiotomi post partum spontan

Menurut SDKI (2017) Nyeri akut adalah pengalaman sensori atau emosional

yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset

mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang

dari 3bulan. Tanda dan gejala nyeri menurut teori terdiri dari data subjektif yaitu
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mengeluh nyeri dan data objektifnya yaitu tampak meringis, bersikap protektif,

gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. (SDKI, 2017)

Ditemukan dari hasil pengkajian pasien 1 mengeluh nyeri pada luka jalan

lahir, seperti ditusuk tusuk, dengan skala 5, dan dirasakan hilang timbul, dan wajah

pasien tampak meringis saat nyeri atau kontraksi timbul. sedangkan paa pasien 2

mengeluh nyeri pada episiotomi, seperti ditusuk tusuk, dengan skala 4, dan dirasakan

hilang timbul, dan wajah pasien meringis saat nyeri atau kontraksi timbul.

Menurut analisa penulis terdapat kesesuaian antara hasil pengkajian dengan

teori. pada studi kasus pasien 1 dan 2 muncul masalah nyeri akut bd agen pencedera

fisik, luka episiotomi post partum spontan.

SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan nyeri

akut bd agen pencedera fisik, luka episiotomi post partum spontan Kaji nyeri dengan

komprehensif meliputi P Q R S T, Observasi reaksi verbal dan non verbal, Monitor

tanda tanda vital, Kurangi faktor presipitasi nyeri, Ajarkan teknik relaksasi nafas

dalam, Tingkatkan istirahat, Kolaborasi  pemberian analgetik dengan tepat.

Berdasarkan studi kasus pada pasien 1 semua intervensi pada diagnosa

keperawatan nyeri akut dapat dilakukan pada pasien dan tidak ditemukan perbedaan.

Menurut NOC (2015) tujuan dari asuhan keperawatan di harapkan nyeri akut

teratasi sebagian sesuai dengan kriteria hasil.
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Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 1

adalah data subjektif Pasien mengatakan nyeri berkurang, P : luka jalan lahir, Q :

tertusuk tusuk, R : jalan lahir perineum, S :1, T : hilang timbul, dan data objektif

Pasien melakukan teknik relaksasi nafas dalam  jika nyeri.

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 1

adalah data subjektif Pasien mengatakan nyeri berkurang, P : luka jalan lahir, Q :

tertusuk tusuk, R : luka jahitan, S : 2, T : hilang timbul, dan data objektif Pasien

melakukan teknik relaksasi nafas dalam jika nyeri.

4.1.1.2 Menyusui tidak efektif bd ketidakadekuatan suplai ASI

Menyusui tidak efektif pada pasien pertama data subjektifnya adalah pasien

mengatakan ASI tidak keluar dan data objektifnya payudara teraba kencang, dan bayi

menangis setelah menyusui.

Menurut SDKI (2017), menyusui tidak efektif adalah dimana kondisi ibu dan

bayi mengalami ketidakpuasan atau kesukaran pada proses menyusui. Dengan tanda

dan gejala terdiri dari data subjektif kelelahan maternal, kecemasan maternal dan data

objektif yaitu bayi tidak mampu melekat pada payudara ibu, ASI tidak

menetes/keluar, BAK bayi kurang dari 8 kali dalam 24 jam, nyeri dan lecet terus

menerus setelah minggu kedua.
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Menurut analisa penulis terdapat kesesuaian antara hasil pengkajian dengan

teori. pada studi kasus pasien 1 muncul masalah menyusui tidak efektif bd

ketidakadekuatan suplai ASI.

SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan

menyusui tidak efektif adalah Identifikasi kesiapan pasien, Sediakan materi dan

media untuk pendidikan kesehatan, Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai

kesepakatan, Dukung ibu untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui,

Jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi, Ajarkan perawatan payudara post

partum (mis. Pijat oksitosin).

Berdasarkan studi kasus pada pasien 1 semua intervensi pada diagnosa

keperawatan menyusui tidak efektif dapat dilakukan pada pasien dan tidak ditemukan

perbedaan.

Menurut NOC (2015) tujuan dari asuhan keperawatan di harapkan menyusui

tidak efektif  tidak terjadi sesuai dengan kriteria hasil.

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 1

adalah data subjektif pasien mengatakan ASI mulai lebih deras, dan data objektif

pasien mengatakan lebih sering menyusui bayi tiap 2 jam, Pasien telah melakukan

pijat oksitosin, Pasien lebih percaya diri untuk menyusui bayi, ASI lebih banyak

keluar.
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4.1.1.3 Resiko infeksi bd trauma jaringan

Menurut SDKI (2017), resiko infeksi adalah beresiko mengalami peningkatan

terserang organisme patogenik. Faktor resiko  yang terdiri dari yaitu penyakit kronis,

efek prosedur invasif, malnutrisi, peningkatan paparan organisme patogen

lingkungan, ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer, ketidakadekuatan pertahanan

tubuh sekunder yaitu penurunan hemoglobin.

Data subjektif pasien 2 mengeluh ada luka jahitan pada jalan lahir dan data

objektif yang ditemukan yaitu vagina tidak ada oedem, sedikit kemerahan,

peningkatan leukosit pasien 13.56 10ˆ3/uL dan penurunan hemoglobin 10.5 g/dL .

Menurut analisa penulis terdapat kesesuaian antara hasil pengkajian dengan

teori. Pada kasus ini muncul masalah keperawatan resiko infeksi bd penurunan

konsentrasi hemoglobin.

SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan

resiko infeksi adalah Kaji keadaan kulit, warna dan tekstur, Bersihkan lingkungan

setelah dipakai pasien lain, Instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat

berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien, Cuci tangan setiap sebelum

dan sesudah tindakan kperawtan, Pertahankan lingkungan aseptik selama pemasangan

alat, Tingktkan intake nutrisi, Berikan terapi antibiotik bila perlu.

Berdasarkan studi kasus pada pasien 1 dan 2 semua intervensi pada diagnosa

keperawatan resiko infeksi dapat dilakukan pada pasien dan tidak ditemukan adanya

perbedaan.
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Menurut NOC (2015) tujuan dari asuhan keperawatan di harapkan resiko

infeksi teratasi sebagian sesuai dengan kriteria hasil.

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 1

adalah resiko infeksi tidak terjadi dengan data subjektif Pasien mengatakan ASI mulai

lebih deras, pasien mengatakan lebih sering menyusui bayi tiap 2 jam, dan data

objektif Pasien telah melakukan pijat oksitosin, Pasien lebih percaya diri untuk

menyusui bayi, ASI lebih banyak keluar.

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 2

adalah resiko infeksi tidak terjadi dengan data subjektif Pasien mengatakan ada luka

episiotomi, dan data objektif Tidak ada kemerahan dan tidak bengkak disekitar

perineum, Pasien dan perawat mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan

keperawatan.

4.1.1.4 Resiko perfusi perifer tidak efektif bd penurunan konsentrasi

hemoglobin

Menurut SDKI (2017), resiko perfusi perifer tidak efektif adalah berisiko

mengalami penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat menggangu

metabolisme tubuh. Dengan faktor risiko hiperglikemi, gaya hidup kurang gerak,

hipertensi, merokok, prosedur endovaskuler, trauma, kurang terpapar informasi.

Menurut data hasil pengkajian yaitu, data objektif pasien 1 penurunan kadar

hemoglobin yaitu 11.5 g/dL, wajah pasien pucat, konjungtiva anemis, serta akral
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dingin. Data objektif pasien 2 hampir sama yaitu penurunan hemoglobin 10.5 g/dL,

wajah pucat, dan konjungtiva anemis.

Menurut analisa penulis, ditemukan persamaan hasil pengkajian dengan teori

yaitu dengan data penurunan kadar hemoglobin, wajah pucat, konjungtiva anemis dan

sehingga muncul masalah keperawatan pasien 1 dan 2 yaitu resiko perfusi perifer

tidak efektif bd penurunan konsentrasi hemoglobin.

SIKI (2018) intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan

perfusi perifer tidak efektif adalah Monitor status kardiopulmonal (frekuensi dan

kekuatan nadi, frekuensi nafas, TD, MAP), Monitor status cairan (turgor, CRT),

Periksa riwayat alergi, Jelaskan tanda dan gejala awal syok, Anjurkan melapor jika

menemukan/merasakan tanda dan gejala, Anjurkan memperbanyak asupan cairan

oral, Kolaborasi pemberian IV, jika perlu.

Berdasarkan studi kasus pada pasien 1 dan 2 semua intervensi pada diagnosa

keperawatan resiko perfusi perifer tidak efektif dapat dilakukan pada pasien dan tidak

ditemukan perbedaan.

Menurut NOC (2015) tujuan dari asuhan keperawatan di harapkan resiko

perfusi perifer tidak efektif tidak terjadi sesuai dengan kriteria hasil.

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 1

adalah resiko perfusi perifer tidak efektif tidak terjadi dengan data objektif  pasien N :

86x/menit, nafas teratur, TD : 90/80 mmHg, Turgor baik, CRT >2 detik, Pasien tidak

ada laporan merasakan atau menemukan tanda gejala syok, Pasien lebih banyak

minum dan makan buah untuk asupan cairan oral.
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus asuhan keperawatan pada pasien post

partum spontan di Ruang Mawar RSUD Abdul Wahab Sjahranie .Penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengkajian pada pasien dengan post partum spontan yang di dapatkan pada kedua

pasien menunjukan adanya kesamaan. Keluhan yang di rasakan oleh pasien 1

dirasakan juga oleh pasien 2 yaitu Nyeri akut bd agen luka episiotomi

2. Diagnosa keperawatan yang sama pada kedua klien tersebut yaitu, Nyeri akut

bd luka episiotomi post partum spontan dan resiko perfusi perifer tidak efektif dan

ada satu perbedaan diagnosa antara dua klien tersebut yaitu klien 1).

Menyusui tidak efektif bd ketidakadekuatan suplai ASI 2). Resiko infeksi bd

trauma jaringan

3. Perencanaan keperawatan yang dilakukan  penulis pada pasien post partum

spontan meliputi melakukan pengkajian, tindakan mandiri, pendidikan

kesehatan dan kolaborasi untuk tindakan lain dan penulis tidak menemukan

masalah yang berarti dalam menentukan perencanaan keperawatan.

4. Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah

penulis susun. Dalam proses implementasi yang dilakukan sesuai dengan

rencana yang dibuat, dan penulis tidak menemukan adanya
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perbedaan antara intervensi yang dibuat dengan implementasi yang dilakukan .

5. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua kasus dilakukan

selama 3 hari perawatan oleh penulis. Hasil evaluasi yang dilakukan

menunjukan bahwa masalah menyusui tidak efektif teratasi dengan baik dan

untuk masalah nyeri akut, resiko infeksi dan resiko perfusi perifer tidak

efektif teratasi sebagian.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Instansi Rumah Sakit

Instalasi pelayanan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja

perawat dan tenaga medis yang lain sehingga mampu meningkatkan asuhan

keperawatan pada pasien post partum spontan dan memberikan pendidikan

kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu.

5.2.2 Bagi Keluarga

Pasien dan keluarga pasien mampu mengenali masalah pada nifas dan

meningkatkan derajat kesehatan ibu nifas.

5.2.3 Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan data dasar untuk melakukan studi kasus

selanjutnya.
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FORMAT PENGKAJIAN
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN

DENGAN GANGGUAN SISTEM REPRODUKSI

Tanggal MRS : ………………………………
Jam Masuk : ………………………………………….
Tanggal Pengkajian : …………………………………
No. RM : …………………………………………..
Jam Pengkajian : ………………………………...
Diagnosa Masuk : ………………………………………….

BIODATA ISTRI SUAMI

1. Nama Pasien : Ny. S Tn. J
2. Tanggal Lahir : 46 Tahun 50 Tahun
3. Suku/ Bangsa : Bugis Bugis
4. Agama : Islam Islam
5. Pendidikan : Tidak tamat SD Tamat SMP
6. Pekerjaan : IRT Petani
7. Alamat : Jl. Saiolong Bone Jl. Saiolong Bone

RIWAYAT PENYAKIT SEKARANG

1. Keluhan Utama : Nyeri pada bagian perut bawah
2. Alasan Kunjungan : Klien masuk melalui Poli jadwal klien untuk radioterapi, saat

cek darah, Hb turun.
3. Riwayat Penyakit Sekarang : Klien masuk rumah sakit di bagian poli pada tanggal 02 April

2019 pukul 09.00 Wita dengan mengeluh nyeri di bagian perut bawah dan jadwal radioterapi
yang ke 12 tetapi klien di rawat inap karena Hb klien turun. HB: 5.4 g/dL Saat dilakukan
pengkajian pada tanggal 02 April 2019  pukul 11.30 Wita klien masih mengeluh nyeri pada
area perut bagian bawah, dengan skala 5 (nyeri sedang) dan berlangsung hilang timbul.  Klien
mengeluh pusing, mual muntah dan terdapat perdarahan.

RIWAYAT PENYAKIT DAHULU

Klien  mengatakan telah terdiagnosa kanker serviks sejak tahun 2018, awalnya muncul perdarahan
pada pervaginam tanpa menimbulkan rasa nyeri pasien memeriksakan kesehatannya di puskesmas
lalu di rujuk ke rumah sakit untuk di rawat inap dan terdiagnosa kanker serviks dan menjalankan
radioterapi awal tahun 2018 hingga sekarang.
Klien  mengatakan bahwa sudah keluar masuk dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sama
dan tidak pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit serius lainnya.

RIWAYAT PENYAKIT KELUARGA

(  )Ya (  ) tidak
jenis…………………...................................................................................................

Lampiran 1



GENOGRAM

PERILAKU YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN
Perilaku sebelum sakit yang mempengaruhi kesehatan

(  ) Alkohol ya (  ) tidak (  )
Keterangan : tidak ada

(  ) Merokok ya (  ) tidak (  )
Keterangan : tidak ada

(  ) Obat ya (  ) tidak (  )
Keterangan : tidak ada

(  ) Olahraga ya (  ) tidak (  )
Keterangan : tidak ada

Riwayat Haid (Menstruasi)

Menarche :
Siklus :
Teratur/tidak :
Lamanya :
Banyaknya :
Masalah :

Riwayat Kontrasepsi

Tipe alat kontrasepsi yang pernah dipakai : Suntik 3 bulan dan berganti spiral
Kapan dipakai : Setelah melahirkan anak ke-3
Tujuan : Sudah cukup memiliki anak
Lama :
Kapan berhenti : 2018
alasan : Saat perdarahan masih menggunakan konntrasepsi



OBSERVASI DAN PEMERIKSAAN FISIK

1. Keadaan Umum :

Posisi pasien  : Semi Fowler

Alat medis/ invasif yang terpasang : IVFD dengan caira NaCl

Tanda klinis yang mencolok : (      ) sianosis    (  ) perdarahan

(  ) Sakit ringan (  ) Sakit sedang (  ) Sakit berat

2. Kesadaran :

Kualitatif:

(  ) Compos Mentis (  ) Apatis (  ) Somnolen (  ) Sopor (  ) Koma

Kuantitatif : GCS : E 4 M 6 V 5

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

3. Pemeriksaan Tanda Tanda Vital
S : 36.5 0C N : 80 x/menit TD : 170/80 mmHg RR : 20 x/menit

MAP :
( ) =........ mmHg

4. Kenyamanan/ nyeri

Nyeri : (  ) ya (  ) Tidak

P   : Provokatif dan palliatif : perdarahan
Q  : Quality dan Quantitas : seperti tertusuk
R  : Regio: perut bagian bawah



S  : Severity : 5
T  : Time : hilang timbul

Masalah Keperawatan :
Nyeri Akut

5. Status fungsional/ aktivitas dan mobilisasi Barthel Indeks

No Fungsi Skor Uraian Nilai Skor

1

Mengendalikan
rangsang defekasi
(BAB)

0
Tak terkendali/ tak teratur (perlu
pencahar)

1 Kadang-kadang terkendali

2 Mandiri 

2

Mengendalikan
rangsang kemih
(BAK)

0 Tak terkendali/ pakai kateter
1 Kadang-kadang terkendali (1 x 24 jam)

2 Mandiri 

3

Membersihkan
diri (cuci muka,
sisir rambut, sikat
gigi)

0 Butuh pertolongan orang lain

1
Mandiri 

4

Penggunaan
jamban, masuk
dan keluar
(melepaskan,
memakai celana,
membersihkan,
menyiram)

0 Tergantung pertolongan orang lain

1
Perlu pertolongan pada beberapa
kegiatan tetapi dapat mengerjakan
sendiri kegiatan yang lain

2
Mandiri 

5

Makan 0 Tidak mampu
1 Perlu ditolong memotong makanan

2 Mandiri 

6

Berubah sikap
dari berbaring ke
duduk

0 Tidak mampu

1
Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk
(2 orang)

2 Bantuan (2 orang)



3 Mandiri 

7

Berpindah/
berjalan

0 Tidak mampu
1 Bisa (pindah) dengan kursi roda
2 Berjalan dengan bantuan 1 orang

3 Mandiri 

8

Memakai baju 0 Tidak mampu

1
Sebagian dibantu (misalnya mengancing
baju)

2 Mandiri 

9

Naik turun tangga 0 Tidak mampu
1 Butuh pertolongan

2 Mandiri 

10
Mandi 0 Tergantung orang lain

1 Mandiri 
Total skor 20

Kategori tingkat ketergantungan pasien: .........................
Keterangan :

20= mandiri (  )
12-19= ketergantungan ringan
9-11= ketergantungan sedang
5-8= ketergantungan berat
0-4= ketergantungan berat

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

6. Pemeriksaan Kepala
Finger print di tengah
frontal :

( ) Terhidrasi (   ) Dehidrasi

Kulit kepala: () Bersih (   ) Luka
Rambut :
Penyebaran : merata
Warna: hitam dan mulai beruban
Mudah patah: tidak mudah patah
Bercabang : tidak bercabang
Cerah / kusam : terlihat cerah
Kelainan : tidak ada kelainan

Mata :
Sklera : ( ) Putih (   ) Ikterik
Konjungtiva : ( ) Merah muda ( 

)
Anemis

Palpebra : () Tidak ada
edema

(   ) Edema

Kornea : () Jernih (   ) Keruh
Reflek cahaya: () + (   ) -
TIO:



Pupil : ( )   isokor ( ) Anisokor (   ) diameter
Refleks cahaya: () + (   ) -
Visus: .....

.
OS ......

.
OD

Kelainan : tidak ada kelainan

Hidung :
Pernafasan Cuping hidung :    (   ) ada                ( ) tidak ada
Posisi Septum nasal: (  ) ditengah     (   ) deviasi
Lubang hidung : bersih
Ketajaman penciuman: tidak ada penurunan ketajaman penciuman
Kelainan : tidak ada kelainan

Rongga Mulut
Bibir :
Warna.......................
Gigi geligi:

Lidah : warna........................................................................

Mukosa : (  ) lembab () kering (   )stomatitis
Tonsil : ukuran
..............................................................................................................................................
..................
Uvula : letak () Simetris

Ditengah
(   ) Deviasi

Telinga
Daun/ pina telinga : tidak dikaji
Kanalis tellinga: tidak dikaji
Membran timpani Cahaya politser
Ketajaman pendengaran
:........ Tes weber : 256 Hz

Tes Rinne : 512 Hz
Tes Swabach : 512
Hz

Kesimpulan : Telinga kiri ............................................... telinga
kanan..........................................

Masalah Keperawatan :
Gangguan perfusi jaringan tidak efektif

7. Pemeriksaan leher
Kelenjar getah bening : (   ) teraba (  ) tidak teraba
Tiroid : (   ) teraba (  ) tidak    teraba
Posisi Trakea : (  ) letak ditengah (   ) deviasi ke arah.................
JVP : ...................... cmH2O

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

8. Pemeriksaan Thorak : Sistem Pernafasan
a. Keluhan : (  ) sesak (  ) nyeri waktu nafas

Batuk (  ) produktif ( ) tidak produktif
Sekret : tidak ada sekret Konsistensi : tidak ada
Warna : tidak ada Bau : tidak ada

Ket: X = caries



b. Inspeksi
Bentuk dada ( )simetris (  ) asimetris (  ) barrel chest

(  ) Funnel chest   (  ) Pigeons chest
Frekuensi : 20 x/menit

Irama nafas ( ) teratur (  ) tidak teratur

Pola pernafasan : (  ) Dispnoe (  ) Kusmaul (  ) Cheyne Stokes

(  ) Bradipnea (  ) takipnea (  ) Hyperventilasi

Pernapasan cuping hidung : (  ) ada ( ) tidak

Otot bantu pernafasan : (  ) ada ( ) tidak

Usaha napas : (  ) posisi duduk (  ) menunduk

Alat bantu napas : (  ) ya ( ) tidak
Jenis  tidak ada Flow tidak ada lpm

c. Palpasi

Vocal premitus: anterior dada & Posterior dada.

( Vocal premitus teraba di seluruh lapang paru )

Ekspansi paru : anterior dada & Posterior dada

( Ekspansi paru simetris, pegembangan sama antara kanan dan kiri )

Kelainan: tidak ada kelainan

(  ) Krepitasi (  ) deviasi trakea (  ) Trakeostomy

d. Perkusi : (  ) Sonor (  ) Redup (  ) Pekak (  ) Hipersonor/ timpani

Batas Paru Hepar : ICS 5 Dextra

e.  Auskultasi :

Suara nafas :(  ) Vesikuler (  ) Bronko vesikuler (  ) rales

(  ) Ronki (  ) Wheezing (  ) suara nafas tambahan lainnya : -

Suara Ucapan :

f. Penggunaan WSD :

1. Jenis : tidak ada
2. Jumlah Cairan : tidak ada
3. Undulasi  : tidak ada
4. Tekanan   : tidak ada

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masaah keperawatan

9. Pemeriksaan Jantung : Sistem Kardio vaskuler
a. Keluhan nyeri dada (  ) ya (  ) tidak

P : tidak ada
Q : tidak ada
R : tidak ada
S : tidak ada
T : tidak ada



b. Inspeksi :
CRT : > 2 detik
Sianosis : tidak ada
Ujung jari :         jari tabuh

c. Palpasi : ictus cordis teraba di ICS 5
Akral (  ) hangat (  ) panas (  ) dingin (  ) kering (  )

basah
d. Perkusi :

Batas atas : ICS II line sternal dekstra
Batas bawah : ICS V line midclavicula sinistra
Batas kanan : ICS III line sternal dekstra batas kiri : ICS III line sternal
sinistra

e. Auskultasi :
BJ II – Aorta: Dub, reguler dan intensitas kuat

BJ II – Pulmonal: Dub, reguler dan intensitas kuat

BJ I – Trikuspidalis: Lub, reguler dan intensitas kuat

BJ I – Mitral : Lub, reguler dan intensitas kuat

Bunyi jantung tambahan: tidak ada bunyi jantung tambahan
Kelainan : tidak ada

f. CVP : tidak ada
g. CTR : tidak ada
h. ECG & Interpretasinya : tidak ada
i. Lain-lain : tidak ada
Masalah Keperawatan :
Gangguan perfusi jaringan tidak efektif

10. Pemeriksaan : Sistem Pencernaan dan Status Nutrisi

BB : 45 Kg TB :  150 cm IMT : ( ) = .........kg m2

kategori:.........................................

Parameter Skor
Apakah pasien mengalami penurunan BB yang tidak diinginkan dalam 6
bulan terakhir?
a.Tidak ada penurunan BB 0
b.Tidak yakin.. tidak tahu/ terasa baju lebih longgar 1
c.jika ya, berapa penurunan BB tersebut: 2
1-5 kg 1
6-10 kg 2
11-15 kg 3
>15 kg 4
Apakah asupan makan berkurang karena tidak nafsu makan
a.ya 1
b.tidak 0

Total skor
Keterangan : bila skor > 2 dan atau pasein dengan diagnosis/ kndisi khusus dilakukan
pengkajian lebih lanjut oleh Dietisien, Bila skor < 2, skrining ulang 7 hari

BAB : 1 x/hari Terakhir tanggal : 01 April 2019
Konsistensi : (  ) keras (  ) lunak (  ) cair (  )

lendir/darah



Diet             : (  ) padat (  ) lunak ( ) cair
Jenis diet      : TKTP
Nafsu makan (  ) baik (  ) menurun Frekuensi: 3 x/hari
Porsi makan habis (  ) tidak (  ) Keterangan lainnya : hanya habis ½ porsi

Abdomen
Inspeksi :
Bentuk: bulat
Bayangan vena: tidak ada bayangan vena
Benjolan/ massa: tidak terlihat adanya benjolan

Luka operasi (  ) ada (  ) tidak Tanggal operasi : tidak ada
Jenis operasi : tidak ada Lokasi : tidak ada
Keadaan  : Drain (  ) ada (  ) tidak

Jumlah : tidak ada Warna: tidak ada
Kondisi area sekitar insersi : tidak ada

Auskultasi :Peristaltik : 9 x/menit

Palpasi : (  ) tegang (  ) kembung (  ) ascites
Nyeri tekan ya (  ) tidak (  ) Titik Mc Burney: tidak ada
Massa: tidak teraba adanya massa
Hepar : tidak ada pembesaran hepar
Lien: tidak ada pembesaran

Perkusi :
Pemeriksaan asites : undulasi tidak ada Sfiting Dullnes : tidak ada
Ginjal: nyeri ketuk : (  ) ada (  ) tidak

Masalah Keperawatan :
Defisit Nutrisi

11. Sistem Persyarafan

c. Refleks patologis (  ) babinsky (  ) brudzinsky (  ) kernig

d. Keluhan pusing (  ) ya (  ) tidak

Memory :  Panjang Pendek
Perhatian :  Dapat mengulang Tidak dapat mengulang
Bahasa : Baik  Tidak (ket:….…………………………)
Kognisi : Baik  Tidak
Orientasi : Orang Tempat Waktu
Saraf sensori Nyeri tusuk Suhu  Sentuhan

Lainnya: ______________

Saraf koordinasi (cerebral)  Ya Tidak

Refleks Fisiologis Patella                      0    1   2    3   4
Achilles 0    1   2    3   4
Bisep                        0    1   2    3   4
Trisep 0    1   2    3   4
Brankioradialis 0    1   2    3   4

Tingkatan Kekuatan Reflek :
0 : tidak ada reflek
1 : hipoaktif
2 : normal
3 : hiperaktif
4 : hiperaktif dengan klonus terus-menerus



e.  Isitrahat/Tidur :  5 Jam/Hari Gangguan tidur : tidak ada

k. Pemeriksaan saraf kranial
N1 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu membedakan bau minyak kayu putih dan alkohol
N2 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu melihat dalam jarak 30 cm
N3 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu mengangkat kelopak mata
N4 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu menggerakkan bola mata kebawah
N5 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu mengunyah
N6 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu menggerakkan mata kesamping
N7 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu tersenyum dan mengangkat alis mata
N8 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu mendengar dengan baik
N9 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu membedakan rasa manis dan asam
N10 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu menelan
N11 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu menggerakkan bahu dan melawan tekanan
N12 (  ) Normal (  ) Tidak
Ket : Pasien mampu menjulurkan lidah dan menggerakkan lidah keberbagai arah

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

12. Sistem perkemihan
1) Kebersihan (  ) Bersih (  ) Kotor

2) Keluhan Kencing (  ) Nokturi (  ) Inkontinensia
(  ) Gross hematuri (  ) Poliuria
(  ) Disuria (  ) Oliguria
(  ) Retensi (  ) Hesistensi
(  ) Anuria

3) Kemampuan berkemih
(  ) Spontan (  ) Alat bantu, sebutkan : tidak ada

Jenis : tidak ada
Ukuran : tidak ada
Hari Ke: tidak ada

4) Produksi urine : tidak ada ml/hari Warna:  tidak ada Bau:  tidak ada
5) Kandung kemih : Membesar (  ) ya (  ) tidak

Nyeri tekan (  ) ya (  ) tidak



13. Balance Cairan /hari perawatan :

Intake Output
Minum
peroral

1200
ml

1200
ml

1100
ml

1150
ml

Urine 2000
ml

2100
ml

1600
ml

1700
ml

Cairan
Infus

1850
ml

1850
ml

1850
ml

1850
ml

IWL 975
ml

975
ml

975
ml

975
ml

Obat IV 361
ml

361
ml

361
ml

361
ml

Feces
(1x =
200
ml/hari)

(-) 200
ml

(-) 200
ml

Makanan
(1 kalori
= 0,14
ml/hari)

119
ml

119
ml

119
ml

119
ml

Total 2975
ml

3275
ml

2575
ml

2875
ml

Total 3530
ml

3530
ml

3430
ml

3480
ml

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

14. Sistem muskuloskeletal dan integumen
1) Pergerakan sendi (  ) bebas (  ) terbatas
2) Kekuatan otot 5     5

5     5

3) Kelainan ekstremitas (  ) ya (  ) tidak
4) Kelainan tulang belakang (  ) ya ( ) tidak
5) Fraktur (  ) ya ( ) tidak
6) Traksi / spalk /gips (  ) ya ( ) tidak
7) Kompartemen syndrome (  ) ya ( ) tidak
8) Kulit (  ) ikterik (  ) sianosis (  ) kemerahan (  )

hiperpigmentasi
9) Turgor (  ) baik (  ) kurang (  ) jelek
10) Lain-lain : tidak ada
11) Penilaian risiko decubitus :

Aspek yang
dinilai

KRITERIA YANG DINILAI NILAI
1 2 3 4

PERSEPSI
SENSORI

TERBATAS
SEPENUHNYA

SANGAT
TERBATAS

KETERBATASAN
RINGAN

TIDAK ADA
GANGGUAN

KELEMBABAN TERUS SANGAT KADANG- JARANG BASAH

a. Balance Cairan tgl

0000 + 0000 =
b. Balance Cairan tgl

0 + 0 =
c. Balance Cairan tgl

0 + 0 =
d. Balance Cairan tgl



MENERUS
BASAH

LEMBAB KADANG BASAH

AKTIVITAS BEDFAST CHAIRFAST KADANG-
KADANG JALAN

LEBIH SERING
JALAN

MOBILISASI IMMOBILE
SEPENUHNYA

SANGAT
TERBATAS

KETERBATASAN
RINGAN

TIDAK ADA
KETERBATASAN

NUTRISI SANGAT
BURUK

KEMUNGKINAN
TIDAK ADEKUAT

ADEKUAT SANGAT BAIK

GESEKAN &
PERGESERAN

BERMASALAH POTENSIAL
BERMASALAH

TIDAK
MENIMBULKAN

MASALAH
NOTE : Pasien dengan nilai total < 16 maka dapat dikatakan bahwa pasien beresiko
mengalami dekubitus (Pressure ulcers)
(15 or 16 =low risk, 13 or 14 = moderate risk, 12 or less= high risk)

TOTAL NILAI 16

Kategori pasien : low risk
Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

15. Sistem Endokrin
Pembesaran kelenjat tyroid (  ) ya (  ) tidak

Pembesaran Kelenjar getah bening (  ) ya (  ) tidak

Hipoglikemia (  ) ya (  ) tidak Nilai GDA : tidak ada
Hiperglikemia (  ) ya (  ) tidak Nilai GDA : tidak ada

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

16. Seksualitas dan reproduksi
a. Payudara : benjolan: ada/ tidak*

Kehamilan: ya/ tidak*
HPHT

b. Genetalia :
Wanita : flour albus: ya/ tidak*

Prolaps uteri: ada/ tidak*
Pria :masalah prostat/ kelainan: ada/ tidak*

Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

PENGKAJIAN PSIKOSOSIAL

a. Persepsi klien terhadap penyakitnya
(  ) Cobaan Tuhan (  ) hukuman (  ) lainnya

b. Ekspresi klien terhadap penyakitnya
( ) Murung/diam ( ) gelisah (  ) tegang

(  ) marah/menangis
c. Reaksi saat interaksi (  ) kooperatif ( ) tidak kooperatif (  ) curiga

d. Gangguan konsep diri ( ) ya (  ) tidak
Masalah Keperawatan :
Ansietas

Pankreas Trias DM : Ya Tidak



PERSONAL HYGIENE  &  KEBIASAAN
a. Mandi : 2 x/hari f. Ganti pakaian :  2 x/hari
b. Keramas :  3 x/hari g. Sikat gigi : 2 x/hari
c. Memotong kuku : 1 minggu
d. Merokok : (  ) ya (  ) tidak
e. Alkohol : (  ) ya (  ) tidak
Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

PENGKAJIAN SPIRITUAL

Kebiasaan beribadah
a. Sebelum sakit (  ) sering (  ) kadang- kadang (  ) tidak pernah
b. Selama sakit (  ) sering (  ) kadang- kadang (  ) tidak pernah

Keamanan lingkungan
Penilaian risiko pasien jatuh dengan skala morse (pasien dewasa)

Kesimpulan : kategori pasien : rendah
Risiko = > 45
Sedang = 25-44
Rendah = 0-24
Masalah Keperawatan :
Tidak ada masalah keperawatan

Faktor risiko Skala
Skor

Hasil Standar
Riwayat jatuh yang baru atau
3 bulan terakhir

Ya 25
tidak 0

Diagnosa sekunder lebih dari
1 diagnosa

Ya 15
tidak 0

Menggunakan alat bantu Berpegangan pada benda-benda sekitar 30
Kruk, tongkat, walker 15

Menggunakan  IV dan cateter Bedrest/ dibantu perawat 0
Ya 20

Kemampuan berjalan tidak 0
Gangguan (pincang/ diseret) 20

Status mental Lemah 10
Normal/ bedrest/ immobilisasi 0
Tidak sadar akan kemampuan / post op 24 jam 15
Orientasi sesuai kemampuan diri 0

Total skor 20



PEMERIKSAAN PENUNJANG (Laboratorium, Radiologi, EKG, USG )

NO
JENIS PEMERIKSAAN

HASIL PEMERIKSAAN

NILAI NORMALTGL…
02/04/2019

TGL …
04/04/2019

TGL … TGL .. TGL …

1. Pemeriksaan Hematologi
Leukosit
Eritrosit
Hemoglobin
Hematokrit

Pemeriksaan Kimis Klinik
Glukosa sewaktu 118

12,09
2,18
5,4

18,2

118

14,34
3,47
8,2

28,3

OBAT YANG DITERIMA

Nama Obat Kandungan/Isi Obat Bentuk/Sediaan Kekuatan Dosis/Aturan Pakai Rute/Cara
Pemberian

Samarinda, ……………..2019
Perawat

-------------------------------



DATA FOKUS

1. DATA SUBJEKTIF:

2. DATA OBJEKTIF:

Tanggal, ..........................
Perawat,

____________________



ANALISA DATA

NAMA : RUANG :
NO. REG : TANGGAL :

No. Data Etiologi
Masalah

Keperawatan

1. Data Subjektif :
a. Klien mengeluhkan nyeri

pada perut bagian bawah
dikarenakan adanya

b. Pengkajian nyeri
1) P    : perdarahan
2) Q   : seperti tertusuk
3) R   : perut bawah
4) S   : 5
5) T   : Hilang timbul

Data Objektif :
a. Klien terlihat meringis
b. Tanda – tanda vital

1) TD :170/80 mmHg
2) Nadi : 80 kali/menit
3) RR   : 20 kali/menit
4) Temp : 36.5 oC

Agen Pencedera

Fisiologis

(D.0077) Nyeri Akut

2. Data Subjektif :
a. Klien mengatakan lemas
b. Klien mengatakan mual dan

muntah
c. Klien mengatakan nyeri

karna perdarahan
Data Objektif :
a. Hb klien : 5.4 g/dL
b. CRT > 2 detik
c. Akral teraba dingin
d. Warna kulit pucat
e. Konjungtiva anemis
f. Turgor kulit menurun

Penurunan konsentrasi
hemoglobin

(D.0009) Perfusi
Perifer Tidak Efektif

3.

Data Subjektif :
a. Klien mengatakan berat

badan turun dari awalnya 55
menjadi 45 dalam 6 bulan
terakhir

b. Klien mengatakan baju
terasa lebih longgar dari
sebelumnya

c. Klien mengatakan malas
makan

Data Objektif  :
a. Antropometri

1) BB : 45 Kg
2) TB : 150 Cm
3) IMT :

b. Biokimia

Faktor psikologis
(Keengganan untuk
makan)

(D.0019) Defisit
Nutrisi



No. Data Etiologi
Masalah

Keperawatan

1) Hemoglobin 5.4
2) Eritrosit 2,18
3) Hematokrit 18,2%

c. Clinical
1) Anemis (+)
2) Mual dan Muntah (-)
3) Bibir kering
4) Turgor kulit menurun

d. Diit
TKTP

4. Data Subjektif :
a. Klien mengatakan merasa

khawatir dengan kondisi
yang dihadapi

b. Klien mengataan sulit tidur
Data Objektif :
c. Klien terlihat gelisah dan

murung
d. Tanda – tanda vital

1) TD :170/80 mmHg
2) Nadi : 80 kali/menit
3) RR   : 20 kali/menit
4) Temp : 36.5 oC

Ancaman terhadap
konsep diri

(D.0080) Ansietas

5. Data Subjektif :
-
Data Objektif :
a. Hb : 5.4 g/dL
b. Diagnosa medis klien kanker

serviks st. IIb
c. Klien mengalami perdarahan
d. Tanda – tanda vital

1) TD :170/80 mmHg
2) Nadi : 80 kali/menit
3) RR   : 20 kali/menit
4) Temp : 36.5 oC

Penyakit Kronis (D. 0142) Resiko
Infeksi



RENCANA TINDAKAN KEPERAWATAN

NAMA : RUANG :
NO. REG : TANGGAL :

No.
Tanggal

Ditemukan
Diagnosa

Keperawatan
Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan

1. 02 April 2019 (D.0077) Nyeri
Akut berhubungan
dengan agen
pencedera
fisiologis

NOC :
1. Pain Level
2. Pain Control
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 2x24
jam diharapkan nyeri akut
dapat berkurang, dengan
kriteria hasil :
1) Mampu mengontrol

nyeri (mengetahui
penyebab nyeri, mempu
menggunakan teknik
nonfarmakologi untuk
mengurangi nyeri)

2) Melaporkan bahwa
nyeri  berkurang dengan
menggunakan
manajemen nyeri.

3) Skala nyeri menjadi 1-2
4) Tekanan darah, nadi,

suhu tubuh dalam batas
normal
a. Tekanan darah :

110-140/70-90
mmHg

b. Nadi : 60-100
kali/menit

c. Pernafasan : 16-24
kali/menit

d. Suhu : 36-37oC

1.1 Identifikasi lokasi,
karakteristik, durasi,
frekuensi, kualitas dan
intensitas nyeri

1.2 Idntifikasi respons nyeri
non verbal

1.3 Kontrol linkungan yang
mempengaruhi nyeri
(seperti suhu ruangan,
pencahayaan,
kebisingan)

1.4 Ajarkan pasien untuk
menggunakan teknik
relaksasi nafas dalam

1.5 Berikan analgetik sesuai
dengan instruksi dokter
(SIKI, 2018)

2. 02 April 2019 (D.0009) Perfusi
Perifer Tidak
Efektif
berhubungan
dengan penurunan
konsentrasi
hemoglobin

NOC :
Setelah dilakukan asuhan
keperawatan selama 3x24
jam perfusi perifer pasien
kembali efektif cairan
dengan Kriteria Hasil :
1. Mempertahankan output

sesuai dengan usia dan
BB, HT normal

2. Hemoglobin kembali
normal

3. Vital sign dalam batas
normal

4. Elistisitas turgor baik,
membran mukosa
lembab, tidak ada rasa
haus yang berlebihan.

2.1 Kaji adanya perdarahan
2.2 Monitor vital sign
2.3 Monitor tingkat Hb dan

Hematokrit
2.4 Atur kemungkinan

untuk tranfusi.



No.
Tanggal

Ditemukan
Diagnosa

Keperawatan
Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan

3. 02 April 2019 (D.0019)Defisit
Nutrisi
berhubungan
dengan faktor
psikologis
(keengganan untuk
makan)

NOC :
1. Nutritional Status :

food and Fluid Intake
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 4x24
jam diharapkan defisit
nutrisi dapat teratasi, dengan
kriteria hasil :
1. Adanya peningkatan

berat badan sesuai
dengan tujuan

2. Berat badan ideal sesuai
dengan tinggi badan

3. Mampu
mengidentifikasi
kebutuhan nutrisi

3.1 Identifikasi status
nutrisi

3.2 Monitor asupan
makanan

3.3 Anjurkan pasien untuk
menghabiskan porsi
makan yang telah
diberikan

4. 02 April 2019 (D.0080) Ansietas
berhubungan
dengan Ancaman
terhadap konsep
diri

NOC :
1. Anxiety self control
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 2x24
jam diharapkan ansietas
dapat berkurang dengan
kriteria hasil :
1. Klien mampu

mengungkapkan rasa
cemas yang dirasakan

2. Tekanan darah, nadi,
suhu tubuh dalam batas
normal
a. Tekanan darah :

110-140/70-90
mmHg

b. Nadi : 60-100
kali/menit

c. Pernafasan : 16-24
kali/menit

d. Suhu : 36-37oC

4.1 Monitor tanda – tanda
ansietas

4.2 Ciptakan suasana
terapeutik untuk
menumbuhkan
kepercayaan

4.3 Dengarkan dengan
penuh perhatian

4.4 Anjurkan pasien untuk
mengungkapkan
perasaan

4.5 Ajarkan pasien
mengenai teknik
relaksasi

5. 02 April 2019 (D.0142) Resiko
Infeksi
berhubungan
dengan penyakit
kronis

NOC :
1. Immune Status
2. Knowledge : Infection

control
3. Risk control
Setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 4x24
jam diharapkan tidak terjadi
infeksi, dengan kriteria hasil
:
1. Paien bebas dari tanda

dan gejala infeksi
2. Mendeskripsikan proses

penularan penyakit,
factor yang

1.1 Pertahankan teknik
aseptif

1.2 Tingkatkan intake nutrisi
1.3 Dorong istirahat klien
1.4 Ajarkan pasien dan

keluarga tanda dan
gejala infeksi



No.
Tanggal

Ditemukan
Diagnosa

Keperawatan
Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Keperawatan

mempengaruhi
penularan serta
penatalaksanaannya,

3. Menunjukkan
kemampuan untuk
mencegah timbulnya
infeksi

4. Jumlah leukosit dalam
batas normal
4.800–10.800/
mikroliter.
Menunjukkan perilaku
hidup sehat

Yang Membuat Intervensi

----------------------------------



TINDAKAN KEPERAWATAN

NAMA : RUANG :
NO. REG : TANGGAL :

No. Hari/Tanggal/Jam
Tindakan

Keperawatan
Evaluasi

Tindakan
Paraf

1. Senin , 02 April
2019

10.00

10.15

10.30

11.10

12.00

12.30

14.20

15.00

16.30

17.15

18.00

18.30

Melakukan BHSP, informed consent,
dan pengkajian

1.1 Mengidentifkasi nyeri klien

3.1  Menghitung IMT klien

1.1 Mengkaji adanya perdarahan

4.1 Melihat tanda-tanda cemas klien

5.1&2.3 Memonitor hasil lab klien

3.2 Menanyakan kepada klien asupan
miuman dan makan per oral
sehari berapa

1.6 Mempertahankan teknik aseptik
sebelum tindakan

1.4 Tranfusi darah 1 kolf

1.2 Mengukur tekanan darah dan
suhu, serta menghitung
pernapasan dan nadi klien

4.2,4.3,4.4Mendampingi klien,
mendengarkan keluhan
klien dan memberikan
dukungan

3.3&5.2Menganjurkan klien
menghabiskan makanan dan
menganjurkan untuk makan
sedikit-sedikit tapi esering
mungkin

1.2 Melihat reaksi non verbal dari
pasien terhadap nyeri

P : : perdarahan
Q   : seperti tertusuk
R   : perut bawah
S   : 5
T   : Hilang timbul

BB : 45 kg
TB: 150 cm
IMT :

Perdarahan seperti flek

Klien terlihat gelisah

Hasil lab :
Hb : 5,4 g/dL

Terhindar dari adanya
risiko infeksi

Tidak ada alergi

TD : 140/90 mmHg
N   : 110 x/menit
RR : 20 x/menit
T    : 36,2oC

Klien kooperatif
menceritakan tentang
penyakitnya

Klien hanya makan ¼
porsi

Klien terlihat lebih
nyaman dan tenang

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili



No. Hari/Tanggal/Jam
Tindakan

Keperawatan
Evaluasi

Tindakan
Paraf

19.10

20.00

1.4 Mengajarkan teknik nafas dalam
jika nyeri datang

1.5  Memberikan obat via intravena

karena sehabis
beristirahat

Klien mngerti dan bisa
mencontohkan Prili

Prili
2. Selasa, 03 April

2019
07.30

08.00

09.00

10.20

10.55

11.05

12.30

13.15

14.00

14.25

17.30

18.10

1.2 Mengevaluasi nyeri klien

3.1  Memonitor BB klien

1.5  Memberikan obat via intravena

5.1&2.3 Memonitor hasil lab klien

2.1 Menanyakan perdarahan klien

1.2 Menanyakan kepada klien
asupan miuman dan makan per
oral sehari berapa

5.1 Mempertahankan teknik aseptik
sebelum tindakan

2.4 Tranfusi darah 1 kolf

2.2 Mengukur tekanan darah dan
suhu, serta menghitung
pernapasan dan nadi klien

4.1 Melihat tanda-tanda cemas klien

3.3&5.2Menganjurkan klien
menghabiskan makanan dan
menganjurkan untuk makan
sedikit-sedikit tapi esering
mungkin

4.2,4.3,4.4Mendampingi klien,

P : : perdarahan
Q   : seperti tertusuk
R   : perut bawah
S   : 2
T   : Hilang timbul

BB : 45 kg

Hasil lab :
Hb : 8,2 g/dL

Perdarahan hanya
ngeflek

Terhindar dari adanya
risiko infeksi

Tidak ada alergi

TD : 120/90 mmHg
N   : 80 x/menit
RR : 20 x/menit
T    : 36,2oC

Klien mulai menerima,
pasien terlihat tidak
gelisah dan murung

Klien mulai
menghabiskan  makan ½
porsi dan makan sedikit-
sedikit tapi sering

Klien kooperatif

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili



No. Hari/Tanggal/Jam
Tindakan

Keperawatan
Evaluasi

Tindakan
Paraf

19.25

19.40

20.00

20.30

mendengarkan keluhan
pasien dan memberikan
dukungan

1.2 Melihat reaksi non verbal dari
klien terhadap nyeri

1.4 Mengajarkan teknik nafas dalam
jika nyeri datang

5.3 Menganjurkan pasien untuk
istirahat yang cukup

1.3 Menjaga lingkungan klien

menceritakan tentang
penyakitnya

Klien terlihat lebih
nyaman dan mengatakan
nyeri jarang timbul

Klien mengatakan jarang
timbul

Klien terlihat istirahat
dengan nyaman dan
tenang

Lingkungan klien
mendukung untuk klien
beristirahat dengan
nyaman

Prili

Prili

Prili

Prili

3. Rabu, 04 April
2019

08.00

09.00

10.15

11.00

11.30

12.15

13.00

14.15

17.30

3.1  Memonitor IMT klien

1.5  Memberikan obat via intravena

5.1&2.3 Memonitor hasil lab klien

2.1 Menanyakan perdarahan klien

3.2 Menanyakan kepada klien
asupan miuman dan makan per
oral sehari berapa

5.1 Mempertahankan teknik aseptik
sebelum tindakan

2.4 Tranfusi darah 1 kolf

2.3 Mengukur tekanan darah dan
suhu, serta menghitung
pernapasan dan nadi klien

3.4&5.2Menganjurkan klien
menghabiskan makanan dan
menganjurkan untuk makan

BB : 45 kg
TB : 150
IMT :

Hasil lab :
Hb : 9,5 g/dL

Tidak ada tanda-tanda
perdarahan

Terhindar dari adanya
risiko infeksi

Tidak ada alergi

TD : 120/70 mmHg
N   : 78 x/menit
RR : 19 x/menit
T    : 36,2oC

Klien mulai
menghabiskan  makan ½
porsi dan makan sedikit-

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili



No. Hari/Tanggal/Jam
Tindakan

Keperawatan
Evaluasi

Tindakan
Paraf

19.00

sedikit-sedikit tapi esering
mungkin

5.3 Menganjurkan klien untuk
istirahat yang cukup

sedikit tapi sering

Klien terlihat istirahat
dengan nyaman dan
tenang

Prili

4. Kamis, 05 April
2019

09.00

10.10

10.30

11.15

11.30

12.30

15.00

3.1  Memonitor IMT klien

5.1 Mengevaluasi hasil lab klien

1.3 Menanyakan kepada klien
asupan miuman dan makan per
oral sehari berapa

5.2 Mempertahankan teknik aseptik
sebelum tindakan

3.4&5.2Menganjurkan klien
menghabiskan makanan dan
menganjurkan untuk makan
sedikit-sedikit tapi esering
mungkin

5.3 Menganjurkan klien untuk
istirahat yang cukup

3.5 Melakukan pendidikan kesehatan
kepada klien dan keluarga pasien
tentang pentingnya nutrisi yang
adekuat bagi tubuh

BB : 45 kg
TB : 150 cm
IMT :

Hasil lab :
Hb : 10 g/dL

Terhindar dari adanya
risiko infeksi

Klien mulai
menghabiskan  makan ½
porsi dan makan sedikit-
sedikit tapi sering

Klien terlihat istirahat
dengan nyaman dan
tenang

Klien mengerti dan
paham dan mengatakan
ingin meningkatkan
nutrisi bagi tubuh

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili

Prili



EVALUASI

NAMA : RUANG :
NO. REG. : TANGGAL :

No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

1. Senin , 02 April 2019 1. (D.0077) Nyeri akut
berhubungan dengan agen
pencedera fisiologis

2. (D.0009) Perfusi Perifer
Tidak Efektif
berhubungan dengan
penurunan konsentrasi
hemoglobin

S : Pasien mengatakan
masih nyeri

P : perdarahan
Q : tertusuk-tusuk
R : perut bawah
S : 4
T : hilang timbul

O :
a. pasien terlihat

sudah tidak
meringis menahan
nyeri

b. Tanda-tanda vital
TD : 140/90 mmHg
N   : 110 x/menit
RR : 20 x/menit
T    : 36,2oC

A : Masalah nyeri akut
teratasi sebagian

P : Lanjutkan Intervensi
1.1 Identifikasi lokasi,

karakteristik, durasi,
frekuensi, kualitas dan
intensitas nyeri

1.2 Idntifikasi respons nyeri
non verbal

1.3 Kontrol linkungan yang
mempengaruhi nyeri
(seperti suhu ruangan,
pencahayaan,
kebisingan)

1.4 Ajarkan pasien untuk
menggunakan teknik
relaksasi nafas dalam

1.5 Berikan analgetik sesuai
dengan instruksi dokter

S :
a. Klien mengatakan

masih lemas
b. Klien mengatakan

masih ada mual dan
muntah

c. Klien mengatakan
nyeri karena
perdarahan

O :
a. Hb pasien : 8,2

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

3. (D.0019) Defisit nutrisi
berhubungan dengan
faktor psikologis
(keengganan untuk
makan)

g/dL
b. CRT > 2 detik
c. Akral sudah sedikit

hangat
d. Konjungtiva masih

terlihat anemis
A : Masalah perfusi perifer

tidak efektif belum
teratasi

P : Lanjutkan Intervensi
2.1 Kaji adanya perdarahan
2.2 Monitor vital sign
2.3 Monitor tingkat Hb dan

Hematokrit
2.4 Atur kemungkinan

untuk tranfusi.

S :
a. Klien mengatakan

mudah lelah dan
merasa lemah

b. Klien mengatakan
masih malas
makan, tetapi
karena ingin cepat
sembuh pasien
tetap memaksa
makan walau tidak
menghabiskan satu
porsi yang
diberikan, klien
hanya mampu
menghabiskan ¼
porsi yang
diberikan

O :
a. Klien terlihat lemas

dan makanan yang
diberikan hanya
mampu dihabiskan
¼ porsi
A:
Tinggi Badan : 150
cm
BB sebelum
sakit:55 kg
BB sesudah
sakit:45 kg
IMT:
B:
Hb : 8,2 g/dL
Ht  : 18,2 %
C:

Prili

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

4. (D.0080) Ansietas
berhubungan dengan
ancaman terhadap konsep
diri

Tanda Umum:
Adanya penurunan
berat badan
sebanyak 10 kg
selama 6 bulan
terakhir
Gastrointestinal :
Adanya mual dan
muntah
Kardiovaskuler :
Anemia
Cepat lelah
Sulit tidur
D:
Diet TKTP

A : Masalah defisit nutrisi
belum teratasi

P : Lanjutkan Intervensi
3.1 Identifikasi status

nutrisi
3.2 Monitor asupan

makanan
3.3 Anjurkan pasien untuk

menghabiskan porsi
makan yang telah
diberikan

S :
a. Klien mengatakan

masih merasa
khawatir dengan
kondisi yang
dihadapi

b. Klien mengatakan
sulit tidur

O :
a. Klien terlihat mulai

kooperatif
b. Tanda – tanda vital

TD : 140/90 mmHg
N   : 110 x/menit
RR : 20 x/menit
Temp : 36.5 oC

A : Masalah ansietas
teratasi sebagian

P : Lanjutkan Intervensi
4.1 Monitor tanda – tanda

ansietas
4.2 Ciptakan suasana

terapeutik untuk
menumbuhkan
kepercayaan

4.3 Dengarkan dengan

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

5. (D.0142) Resiko Infeksi
berhubungan dengan
proses penyakit

penuh perhatian
4.4 Anjurkan pasien untuk

mengungkapkan
perasaan

4.5 Ajarkan pasien
mengenai teknik
relaksasi

S :
-

O :
a. Hb : 8,2 g/dL
b. Diagnosa medis

klien kanker serviks
st. IIb

c. Klien masih
mengalami
perdarahan

d. Tanda – tanda vital
TD : 140/90 mmHg
N   : 110 x/menit
RR : 20 x/menit

A : Masalah risiko infeksi
tidak terjadi

P : Pertahankan Intervensi
5.1 Pertahankan teknik

aseptif
5.2 Tingkatkan intake nutrisi
5.3 Dorong istirahat klien
5.4 Ajarkan pasien dan

keluarga tanda dan
gejala infeksi

Prili

2. Selasa, 03 April 2019 1. (D.0077) Nyeri akut
berhubungan dengan agen
pencedera fisiologis

S : Klien mengatakan nyeri
jarang timbul

P : perdarahan
Q : tertusuk-tusuk
R : perut bawah
S : 2
T : hilang toimbul

O :
a. Klien terlihat tidak

meringis karena
nyeri jarang timbul

b. Tanda-tanda vital
TD : 120/90 mmHg
Nadi : 80 kali/menit
RR   : 20 kali/menit
Temp : 36.2 oC

A : Masalah nyeri akut
teratasi

P : Hentikan Intervensi

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

2. (D.0009) Perfusi Perifer
Tidak Efektif
berhubungan dengan
penurunan konsentrasi
hemoglobin

3. (D.0019) Defisit nutrisi
berhubungan dengan
faktor psikologis
(keengganan untuk
makan)

S :
a. Klien mengatakan

masih lemas
b. Klien mengatakan

masih mual dan
muntah

c. Klien mengatakan
persarahan mulai
berkurang

O :
a. Hb klien : 9,5 g/dL
b. CRT > 2 detik
c. Akral sudah sedikit

hangat
d. Konjungtiva masih

terlihat anemis
A : Masalah perfusi perifer

tidak efektif teratasi
sebagian

P : Lanjutkan Intervensi
2.1 Kaji adanya perdarahan
2.2 Monitor vital sign
2.3 Monitor tingkat Hb dan

Hematokrit
2.4 Atur kemungkinan

untuk tranfusi.

S :
a. Klien mengatakan

mudah lelah dan
merasa lemah

b. Klien mengatakan
masih malas
makan, tetapi
karena ingin cepat
sembuh pasien
tetap memaksa
makan walau tidak
menghabiskan satu
porsi yang
diberikan, pasien
hanya mampu
menghabiskan ¼
porsi yang
diberikan

O :
a. Klien terlihat lemas

dan makanan yang
diberikan hanya
mampu dihabiskan
½ porsi
A:
Tinggi Badan : 150

Prili

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

4. (D.0080) Ansietas
berhubungan dengan
ancaman terhadap konsep
diri

cm
BB sebelum
sakit:55 kg
BB sesudah
sakit:45 kg
IMT:
B:
Hb : 9,5 g/dL
C:
Tanda Umum:
Adanya penurunan
berat badan
sebanyak 6 kg
selama 6 bulan
terakhir
Gastrointestinal :
Adanya mual dan
muntah
Kardiovaskuler :
Anemia
Cepat lelah
Sulit tidur
D:
Diet TKTP

A : Masalah defisit nutrisi
belum teratasi

P : Lanjutkan Intervensi
3.1 Identifikasi status

nutrisi
3.2 Monitor asupan

makanan
3.3 Anjurkan pasien untuk

menghabiskan porsi
makan yang telah
diberikan

S :
a. Klien mengatakan

menerima semua
kondisi
penyakitnya

O :
a. Klien terlihat

kooperatif dan
selalu menceritakan
apa yang di
keluhkan

b. Tanda – tanda vital
TD : 120/90 mmHg
Nadi : 80 kali/menit
RR   : 20 kali/menit
Temp : 36.2 oC

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

5. (D.0142) Resiko Infeksi
berhubungan dengan
proses penyakit

A : Masalah ansietas teratasi
P : Hentikan Intervensi

S :
-

O :
a. Hb : 9,5 g/dL
b. Diagnosa medis

klien kanker serviks
st. IIb

c. Klien masih
mengalami
perdarahan

d. Tanda – tanda vital
TD : 120/90 mmHg
Nadi : 80 kali/menit
RR   : 20 kali/menit
Temp : 36.2 oC

A : Masalah risiko infeksi
tidak terjadi

P : Pertahankan Intervensi
5.1 Pertahankan teknik

aseptif
5.2 Tingkatkan intake nutrisi
5.3 Dorong istirahat klien
5.4 Ajarkan pasien dan

keluarga tanda dan
gejala infeksi

Prili

3. Rabu, 04 April 2019 1. (D.0009) Perfusi Perifer
Tidak Efektif
berhubungan dengan
penurunan konsentrasi
hemoglobin

2. (D.0019) Defisit nutrisi
berhubungan dengan
faktor psikologis
(keengganan untuk
makan)

S :
a. Klien mengatakan

badan mulai segar
b. Klien mengatakan

sudah tidak  mual
muntah

O :
a. Hb klien : 10 g/dL
b. CRT < 2 detik
c. Akral sudah hangat

A : Masalah perfusi perifer
tidak efektif teratasi

P : Hentikan Intervensi

S :
a. Klien mengatakan

mudah lelah dan
merasa lemah

b. Klien mengatakan
masih malas
makan, tetapi
karena ingin cepat
sembuh pasien
tetap memaksa
makan walau tidak

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

3. (D.0142) Resiko Infeksi
berhubungan dengan

menghabiskan satu
porsi yang
diberikan, pasien
hanya mampu
menghabiskan ½
porsi yang
diberikan

O :
a. Klien terlihat lemas

dan makanan yang
diberikan hanya
mampu dihabiskan
½ porsi
A:
Tinggi Badan : 150
cm
BB sebelum
sakit:55 kg
BB sesudah
sakit:45 kg
IMT:
B:
Hb : 10 /dL
C:
Tanda Umum:
Adanya penurunan
berat badan
sebanyak 6 kg
selama 6 bulan
terakhir
Gastrointestinal :
Adanya mual dan
muntah
Kardiovaskuler :
Anemia teratasi
Cepat lelah
Sulit tidur
D:
Diet TKTP

A : Masalah defisit nutrisi
teratasi sebagian

P : Lanjutkan Intervensi
3.1 Identifikasi status nutrisi
3.2 Monitor asupan

makanan
3.3 Anjurkan pasien untuk

menghabiskan porsi
makan yang telah
diberikan

S :
-

O :

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

proses penyakit a. Hb : 10 g/dL
b. Diagnosa medis

pasien kanker
serviks st. Iib

c. Klien masih
mengalami
perdarahan

d. Tanda – tanda vital
TD :120/70 mmHg
Nadi : 78
kali/menit
RR   : 19
kali/menit
Temp : 36.5 oC

A : Masalah risiko infeksi
tidak terjadi

P : Pertahankan Intervensi
5.1 Pertahankan teknik

aseptif
5.2 Tingkatkan intake

nutrisi
5.3 Dorong istirahat klien
5.4 Ajarkan pasien dan

keluarga tanda dan
gejala infeksi

Prili

4. Kamis, 05 April 2019 1. (D.0019) Defisit nutrisi
berhubungan dengan
faktor psikologis
(keengganan untuk
makan)

S :
a. Klien mengatakan

mudah lelah dan
merasa lemah

b. Klien mengatakan
masih malas
makan, tetapi
karena ingin cepat
sembuh pasien
tetap memaksa, dan
pasien mampu
menghabiskan 1
porsi yang
diberikan

O :
a. Klien mampu

menghabiskan 1
porsi
A:
Tinggi Badan : 150
cm
BB sebelum
sakit:55 kg
BB sesudah sakit:
45 kg
IMT:
B:
Hb : 10 g/dL

Prili



No. Hari/Tanggal
Diagnosa

Keperawatan
Evaluasi (SOAP)

Paraf

2. (D.0142) Resiko Infeksi
berhubungan dengan
proses penyakit

C:
Tanda Umum:
Adanya penurunan
berat badan
sebanyak 6 kg
selama 6 bulan
terakhir
Gastrointestinal :
Adanya mual dan
muntah
Kardiovaskuler :
Anemia teratasi
Cepat lelah
Sulit tidur
D:
Diet TKTP

A : Masalah defisit nutrisi
teratasi

P : Hentikan Intervensi

S :
-

O :
a. Hb : 10 g/dL
b. Diagnosa medis

pasien kanker
serviks st. Iib

c. Pasien masih
mengalami
perdarahan

d. Tanda – tanda vital
TD :120/70 mmHg
Nadi : 78
kali/menit
RR   : 20
kali/menit
Temp : 36.5 oC

A : Masalah risiko infeksi
tidak terjadi

P : Hentikan Intervensi
(Pasien KRS)

Prili





TUJUAN

Pijat oksitosin ini dilakukan untuk

merangsang refleks oksitosin atau

reflex let down. Atau yang biasa

disebut sebagai reaksi pengeluaran

ASI.

MANFAAT

Selain untuk merangsang refleks let

down manfaat pijat oksitosin adalah

memberikan kenyamanan pada ibu,

mengurangi bengkak (engorgement),

mengurangi sumbatan ASI,

merangsang pelepasan hormon

oksitosin, mempertahankan produksi

ASI ketika ibu dan bayi sakit

Pijat oksitosin merupakan salah
satu solusi untuk mengatasi

ketidaklancaran produksi ASI.
Pijat oksitosin adalah pemijatan
pada sepanjang tulang belakang

(vertebrae) sampai tulang
costae kelima- keenam dan

merupakan usaha untuk
merangsang hormon prolaktin

dan oksitosin setelah
melahirkan.

Firyunda Ayu Putri

Mahasiswa Poltekkes Kemenkkes Kaltim

PIJAT
OKSITOSIN



e. Melepaskan baju ibu bagian atas

f. Ibu miring ke kanan maupun
kekiri, lalu memeluk bantal

g. Memasang handuk

h. Melumuri kedua telapak tangan
dengan minyak telon atau baby
oil / air hangat.

i. Memijat sepanjang kedua sisi
tulang belakang ibu dengan
menggunakan dua kepalan
tangan, dengan ibu jari
menunjuk ke depan

a. Menekan kuat-kuat kedua sisi
tulang belakang membentuk
gerakan-gerakan melingkar
kecil-kecil dengan kedua ibu
jarinya.

b. Pada saat bersamaan, memijat
kedua sisi tulang belakang
kearah bawah, dari leher kearah
tulang belikat, selama 2-3 menit.

c. Mengulangi pemijatan hingga 3
kali

d. Membersihkan punggung ibu
dengan waslap air hangat dan
dingin secara bergantian.



SATUAN ACARA PENYULUHAN

(SAP)

Hari / Tanggal : Rabu, 8 Mei 2019

Waktu : 12.40-13.00

Tempat / Ruang : Rumah pasien

Sasaran : Pasien dan suami

Pelaksana : Mahasiswa peneliti

Topik PENKES : Pijat Oksitosin

1. Tujuan Institusional Umum (TIU)

Setelah mendapatkan PENKES selama 20 menit, diharapkan pasien dan suaminya

mampu melakukan pijat oksitosin untuk memperlancar produksi ASI yang telah

diajarkan di RS.

2. Tujuan Intruksional Khusus (TIK)

Setelah diberikan PENKES selama 20 menit, diharapkan pasien dan suaminya

akan mampu :

a. Menjelaskan apa itu pijat oksitosin

b. Menjelaskan tujuan pijat oksitosin

c. Menjelaskan manfaat pijat oksitosin

d. Mendemonstrasikan teknik pijat oksitosin



3. Materi

a. Pokok bahasan:

Pijat oksitosin

b. Sub pokok bahasan:

1. Pengertian Pijat oksitosin

2. Tujuan Pijat Oksitosin

3. Manfaat pijat oksitosin

4. Tehnik / cara melakukan pijat oksitosin

4. Metode

a. Ceramah

b. Simulasi

5. Media

a. Leaflet

b. Alat simulasi (kursi, bantal, minyak telon / air hangat, duk / washlap).

6. Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM )

No Tahap

Kegiatan

Waktu Kegiatan pengajar Kegiatan sasaran

1. Pembukaan 5 menit Mengucapkan salam Menjawab salam



Memperkenalkan diri

Menyampaikan tentang

tujuan pokok materi

Meyampakaikan pokok

pembahasan

Menyampaikan kontrak

waktu

Mendengarkan

dan menyimak

Bertanya

mengenai

perkenalan dan

tujuan jika ada

yang kurang

jelas

2. Isi 10 menit Penyampaian Materi

a. Menggali pengetahuan

peserta didik tentang pijat

oksitosin

b. Menjelaskan pengertian

pijat oksitosin

c. Menjelaskan tujuan pijat

oksitosin

d. Menanyakan kembali

persepsi peserta tentang

tujuan pijat oksitosin

e. Menjelaskan manfaat pijat

oksitosin

Mendengarkan

dan menyimak

Bertanya

mengenai hal-hal

yang belum jelas

dan dimengerti

Melakukan

redemonstrasi

yang diajarkan

pengajar



f. Menjelaskan langkah -

langkah pijat oksitosin

g. Meredemonstrasikan

langkah-langkah pijat

oksitosin

Tanya Jawab.

Memberikan

kesempatan pada klien dan

keluarga untuk bertanya

3. Penutup 5 menit Melakukan evaluasi

Menyampaikan kesimpulan

materi

Memberikan saran kepada

klien  dan keluarga.

Mengakhiri pertemuan dan

menyampaikan salam

Sasaran dapat

menjawab tentang

pertanyaan yang

diajukan

Mendengar

Memperhatikan

Menjawab salam

7. Evaluasi

a. Evaluasi Hasil :

Setelah diberikan PENKES pasien dan suaminya mampu :

1. Menjelaskan apa itu pijat oksitosin



2. Menjelaskan tujuan pijat oksitosin

3. Menjelaskan manfaat pijat oksitosin

4. Mendemonstrasikan teknik pijat oksitosin

b. Evaluasi struktur :

1. Kelengkapan media-alat : Tersedia dan siap digunakan

2. Pelaksana siap melakukan PENKES

c. Evaluasi Proses :

1. Pelaksana dan sasaran pasien dan suaminya mengikuti PENKES sesuai

waktu atau sampai selesai.

2. Pasien dan suami aktif dalam PENKES

3. Pasien dan suami mampu mendemonstrasikan tehnik pijat oksitosin

4. Pasien dan suami mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

pelaksana.

5. Pelaksana menyajikan semua materi secara lengkap.
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Lampiran Materi

A. Definisi Pijat Oksitosin

Pijat oksitosin merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ketidaklancaran

produksi ASI. Pijat oksitosin adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang

(vertebrae) sampai tulang costae kelima- keenam dan merupakan usaha untuk

merangsang hormon prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan (Biancuzzo,

2003; Indiyani, 2006; Yohmi & Roesli, 2009).

B. Tujuan Pijat Oksitosin

Pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin atau reflex let

down. Atau yang biasa disebut sebagai reaksi pengeluaran ASI.

C. Manfaat Pijat Oksitosin

Selain untuk merangsang refleks let down manfaat pijat oksitosin adalah

memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak (engorgement),

mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin,

mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit (Depkes RI, 2007).

D. Tehnik Pijat Oksitosin

Langkah-langkah melakukan pijat oksitosin sebagai berikut (Depkes RI, 2007) :

a. Melepaskan baju ibu bagian atas



b. Ibu miring ke kanan maupun kekiri, lalu memeluk bantal

c. Memasang handuk

d. Melumuri kedua telapak tangan dengan minyak telon atau baby oil / air

hangat.

e. Memijat sepanjang kedua sisi tulang belakang ibu dengan menggunakan dua

kepalan tangan, dengan ibu jari menunjuk ke depan

f. Menekan kuat-kuat kedua sisi tulang belakang membentuk gerakan-gerakan

melingkar kecil-kecil dengan kedua ibu jarinya.

g. Pada saat bersamaan, memijat kedua sisi tulang belakang kearah bawah, dari

leher kearah tulang belikat, selama 2-3 menit.

h. Mengulangi pemijatan hingga 3 kali

i. Membersihkan punggung ibu dengan waslap air hangat dan dingin secara

bergantian.



E. Gambar Untuk Pijat Oksitosin
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