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1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).

2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. 
Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; 
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; 
e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. 
Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. 
(Pasal 9 ayat [1]).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).
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PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyusun sebuah buku berjudul 

“Dokumentasi Keperawatan aplikasi SDKI, SIKI dan SLKI pada 
Pendokumentasian Asuhan Keperawatan”. Pendokumentasian 
asuhan keperawatan merupakan hal yang krusial dalam pelayanan 
keperawatan.

Pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan bukti 
pencatatan perawat yang berisi tentang status atau perawatan 
yang diberikan perawat kepada pasien. Pendokumentasian yang 
kurang berkualitas berdampak terjadi kesalahan komunikasi 
antarperawat dan profesi kesehatan lain, yang nantinya berdampak 
pada penurunan mutu pelayanan keperawatan. Penerapan 
3S(SDKI, SIKI, dan SLKI) menjadi tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penegakan diagnosis keperawatan, intervensi 
keperawatan dan luaran keperawatan dalam rangka memberikan 
asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis.

Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan 
wawasan dan gambaran tentang pendokumentasian asuhan 
keperawatan menggunakan pendekatan SDKI, SIKI, dan SLKI. 
Penulis berharap buku ini dapat membantu dan menstimulus 
rekan sejawat dalam mengembangkan keperawatan yang lebih 
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profesional dan mandiri yang dapat diterapkan kepada seluruh 
lapisan masyarakat. Penulis juga menyadari bahwa penulisan buku 
ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima 
segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 
buku ini.

Tim Penulis
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GLOSARIUM

Disfungsi seksual: Gangguan yang menyebabkan adanya pe-
nurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam 
menikmati aktivitas seksual

Dispnea: Gejala subjektif berupa keinginan pada seseorang untuk 
meningkatkan upaya mendapatkan udara pernapasan.

Dokumentasi: Sebuah cara yang dilakukan untuk menyedikan 
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 
akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus 
dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan 
sebagainya.

Edukasi: Segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang 
suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 
atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 
melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Kolaborasi: Suatu bentuk interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama 
yang berhubungan dengan individu, kelompok atau beberapa 
pihak lainnya, baik yang terlibat secara langsung maupun 
tidak langsung

Luaran: Output atau kriteria hasil
Observasi : Suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara 

cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat 
secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.
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Petekie: Ruam sekunder berupa bintik-bintik berdiameter 
kurang dari 5 mm dan tidak memucat bila ditekan karena 
pengeluaran darah dari pembuluh darah ke dermis.

Sianosis: Tanda fisik berupa kebiruan pada kulit dan selaput lendir, 
seperti pada mulut atau bibir yang terjadi akibat rendahnya 
kadar oksigen dalam sel darah merah.

Tekanan intrakranial: Nilai tekanan di dalam rongga kepala. 
Tekanan ini dapat menunjukkan kondisi jaringan otak, cairan 
otak atau cairan serebrospinal, dan pembuluh darah otak.
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BAB 1 
KONSEP DASAR DOKUMENTASI 

KEPERAWATAN
A. Pengertian Dokumentasi Keperawatan

Keperawatan merupakan pelayanan profesional berdasarkan 
ilmu dan kiat keperawatan yang berbentuk pelayanan bio, psiko, 
sosio dan spiritual komprehensif yang ditujukan kepada individu, 
kelompok dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup 
seluruh proses kehidupan manusia. Proses Keperawatan adalah 
suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang memampukan 
perawat untuk mengatur dan memberikan asuhan keperawatan 
(Potter & Perry, 2005). Sedangkan menurut Doengoes, 
Moorhouse, dan Burley (1998) proses keperawatan merupakan 
proses yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian keperawatan, 
identifikasi/ analisis masalah, perencanaan, implementasi dan 
evaluasi. Dalam melakukan asuhan keperawatan perawat perlu 
mendokumentasikan seluruh pelayanan keperawatan yang 
dilakukan. 

Dokumentasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 
tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai catatan tentang 
bukti bagi indovidu yang berwenang (Potter & Perry, 2005). 

Dokumentasi Keperawatan menurut Fisbach, 1991 
dalam Setiadi 2012 adalah informasi tertulis tentang status 
dan perkembangan kondisi klien serta semua kegiatan asuhan 
keperawatan yang dilakukan oleh perawat. 

Dokumentasi Keperawatan merupakan catatan perawat yang 
berisi informasi status kesehatan dan kondisi klien dan kegiatan 
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perawat mulai pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, 
implementasi dan evaluasi yang dilakukan perawat kepada klien. 

B. Tujuan dan Manfaat Dokumentasi Keperawatan

1. Tujuan Dokumentasi Keperawatan
Tujuan utama Dokumentasi Keperawatan menurut 

Nursalam (2001) adalah:
a. Mengkonfirmasi data pada semua anggota tim kesehatan
b. Memberikan bukti untuk tujuan evaluasi asuhan 

keperawatan
c. Sebagai tanggung jawa dan tanggung gugat
d. Sebagai metode pengembangan ilmu keperawatan 

Menurut Isti (2009) tujuan utama dokumentasi keperawatan 
adalah:

a. Sebagai sarana komunikasi
b. Sebagai tanggungjawab dan tanggung gugat
c. Sebagai informasi statistik
d. Sebagai sarana pendidikan
e. Sebagai sumber data penelitian
f. Sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan
g. Sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan 

berkelanjutan

Setiadi (2012)  menyebutkan tujuan dokumentasi 
keperawatan yaitu:

a. Sebagai sarana komunikasi
Dokumentasi yang dikomunikasikan secara akurat dan 

lengkap dapat berguna untuk membantu koordinasi asuhan 
keperawatan yang diberikan oleh tim kesehatan, mencegah 
informasi yang berulang terhadap pasien atau anggota tim 
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kesehatan atau mencegah tumpang tindih, bahkan sama sekali 
tidak dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan 
ketelitian dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, 
membantu tim perawat dalam menggunakan waktu sebaik-
baiknya. 

b. Sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat
Sebagai Upaya untuk melindungi klien terhadap kualitas 

pelayanan keperawatan yang diterima dan perlindungan terhadap 
keamanan perawat dalam melaksanakan tugasnya maka perawat 
diharuskan mencatat tindakan yang dilakukan terhadap klien. 

c. Sebagai Informasi Statistik
Data statistik dari dokumentasi keperawatan dapat 

membantu merencanakan kebutuhan di masa mendatang, baik 
SDM, sarana, prasarana dan teknis. 

d. Sebagai Sarana Pendidikan
Dokumentasi asuhan keperawatan yang dilaksanakan 

dengan baik dan benar akan membantu para siswa keperawatan 
maupun siswa kesehatan lainnya dalam proses belajar mengajar 
untuk mendapatkan pengetahuan dan membandingkannya baik 
teori maupun praktik lapangan.

e. Sebagai Sumber Data Penelitian
Informasi yang ditulis dalam dokumentasi dapat digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Hal ini erat kaitannya dengan yang 
dilakukan terhadap asuhan keperawatan yang diberikan sehingga 
melalui penelitian dapat diciptakan satu bentuk pelayanan 
keperawatan yang aman, efektif dan etis. 

f. Sebagai Jaminan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Dokumentasi yang dilakukan dengan baik dan benar 

berdampak pada terciptanya asuhan keperawatan yang berkualitas. 
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Jaminan kualitas merupakan bagian dari program pengembangan 
pelayanan kesehatan. Suatu perbaikan tidak dapat diwujudkan 
tanpa dokumentasi yang kontinyu, akurat, dan rutin baik yang 
dilakukan oleh perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. 

g. Sebagai Sumber Data Perencanaan Asuhan Keperawatan 
Berkelanjutan

Dengan adanya dokumentasi akan didapatkan data yang 
aktual dan konsisten mencakup seluruh kegiatan keperawatan 
yang dilakukan melalui tahapan proses keperawatan.

2. Manfaat Dokumentasi Keperawatan
Menurut Nursalam (2011) dokumentasi keperawatan 

mempunyai makna yang penting dilihat dari berbagai aspek 
seperti aspek hukum, kualitas pelayanan, komunikasi, keuangan, 
pendidikan, penelitian, dan akreditasi. Penjelasan mengenai 
aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek Hukum
Semua catatan informasi tentang klien merupakan 

dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Bila menjadi suatu masalah 
(misconduct) yang berhubungan dengan profesi keperawatan, 
dimana sebagai pemberi jasa dan klien sebagai pengguna jasa 
maka dokumentasi bisa digunakan sewaktu-waktu. Dokumentasi 
tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan. 

b. Aspek Kualitas Pelayanan
Pendokumentasian data klien yang lengkap dan akurat, 

akan memberi kemudahan bagi perawat dalam membantu 
menyelesaikan masalah klien. Dan untuk mengetahui sejauh mana 
masalah klien dapat teratasi dan seberapa jauh masalah klien dapat 
diidentifikasi dan dimonitor melalui dokumentasi yang akurat. 
Hal ini membantu meningkatkan mutu asuhan keperawatan. 
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c. Aspek Komunikasi
Dokumentasi keadaan klien merupakan alat”perekam” 

terhadap masalah yang berkaitan dengan klien. Perawat atau profesi 
kesehatan lain dapat melihat dokumentasi yang ada dan sebagai 
alat komunikasi yang dijadikan pedoman dalam memberikan 
asuhan keperawatan. 

d. Aspek Keuangan
Dokumentasi dapat bernilai keuangan. Semua asuhan 

keperawatan yang belum, sedang, dan telah diberikan 
didokumentasikan dengan lengkap dan dapat dipergunakan 
sebagai acuan atau pertimbangan dalam baiya keperawatan bagi 
klien. 

e. Aspek Pendidikan
Dokumentasi mempunyai nilai pendidikan, karena isinya 

menyangkut kronologis dari kegaitan asuhan keperawatan yang 
dapat digunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi 
peserta didik atau profesi keperawatan. 

f. Aspek Penelitian
Dokumentasi keperawatan mempunyai nilai penelitian. 

Data yang terdapat didalamnya mengandung informasi yang 
dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan 
profesi keperawatan.

g. Aspek Akreditasi
Melalui dokumentasi keperawatan akan dapat dilihat sejauh 

mana peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan 
keperawatan kepada klien. Dengan demikian dapat diambil 
kesimpulan mengenai tingkat keberhasilan pemberian asuhan 
keperawatan yang diberikan guna pembinaan dan pengembangan 
lebih lanjut. 



6 ■  Wiwin Sulistyawati & Susmiati

C. Standar Dokumentasi Keperawatan

1. Pengertian Standar Dokumentasi Keperawatan
Standar Dokumentasi adalah pernyataan tentang kualitas 

dan kuantitas dokumentasi dipertimbangkan secara baik untuk 
memperkuat pola pencatatan dan sebagai petunjuk atau pedoman 
pendokumentasian dalam tindakan keperawatan. Perawat me-
merlukan standar dokumentasi sebagai petunjuk dan arah agar 
tidak terjadi penyimpangan dan melakukan teknik pencatatan 
dengan benar. 

Dokumentasi Keperawatan adalah “bukti otentik” yang 
dituliskan dalam format yang telah tersedia dan dibubuhi dengan 
inisial dan tanda tangan/paraf  nama perawat dan juga menyatu 
dalam rekam medis pasien Abdul Ghofur, Yustiana, dokumentasi 
keperawatan. 

2. Tujuan Standar Dokumentasi Keperawatan
 Tujuan dibuatnya standar dokumentasi Keperawatan untuk:
a. Mengetahui kemampuan perawat dalam memberikan 

asuhan keperawatan
b. Mengetahui mutu asuhan keperawatan
c. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan
d. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap asuhan 

keperawatan yang diberikan
e. Menurunkan biaya perawatan
f. Melindungi kepentingan pasien dan perawat
g. Dengan adanya standar dokumentasi ini perawat 

akan senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam 
memberikan asuhan keperawatan sehingga mutu asuhan 
keperawatan dapat terjamin Abdul Ghofur, Yustiana, 
dokumentasi keperawatan. 
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3. Karakteristik Standar  Dokumentasi Keperawatan
 Karakteristik standar dokumentasi keperawatan dibuat 

berdasar: (Oflah, Yustiana: Ghofur, 2016).
a. Karakteristik standar dokumentasi dalam sudut pandang 

umum. Standar dokumentasi keperawatan ditetapkan 
oleh PPNI, berdasarkan definisi keperawatan dan proses 
keperawatan untuk menunjukkan tingkat kualitas sesuai 
tujuan yang spesifik, mudah dipahami, yang dapat 
memandu tindakan keperawatan, dilaksanakan oleh 
semua perawat di sistem pelaksanaan kesehatan dapat 
dicapai dan meningkatkan tingkat praktik yang baik serta 
dapat diakses oleh yang memerlukan publikasi.

b. Karakteristik standar dokumentasi dilihat dari sudut 
pandang perawat. Karakteristik ini memberikan panduan 
bagi perawat untuk memberikan pertanggungjawaban 
yang profesional, yang mampu meningkatkan kepuasan 
perawat sesuai dengan prosedur standar yang harus 
ditaati dengan kriteria hasil yang dapat mengevaluasi 
asuhan keperawatan, memberikan kerangka bagi 
pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan 
praktik keperawatan. 

c. Karakteristik standar dokumentasi dilihat dari sudut 
pandang klien memberikan ide pertanggungjawaban 
terhadap kualitas asuhan keperawatan, meningkatkan 
kepuasan klien dan merefleksikan hak klien. Karakteristik 
standar dokumentasi ini memberikan penetapan 
terhadap pelayanan keperawatan dan keuntungan 
bagi klien serta model pelayanan keperawatan yang 
sesuai. Standar praktik  ini menjelaskan peraturan dan 
persyaratan hukum untuk dokumentasi keperawatan. 
Dalam pelaksanaannya dokumentasi dibagi menjadi 
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tiga pernyataan standar yang menggambarkan prinsip-
prinsip praktik secara luas. Setiap pernyataan diikuti 
dengan indikator yang sesuai yang menguraikan 
tanggung jawab dan akuntabilitas disertai bimbingan 
untuk melaksanakan penerapan pernyataan standar. 
Pernyataan standar menggambarkan prinsip panduan 
praktik secara umum bagi perawat, sedangkan indikator 
merupakan pernyataan standar dalam mencapai 
prinsip sesuai dengan praktik pada tatanan pelayanan 
keperawatan secara spesifik. 

D. Aspek Legal-Hukum Dokumentasi Keperawatan
Kode etik American Nurses Assosiacition (2001) men-

jelaskan bahwa perawat bertugas menjaga kerahasiaan semua 
informasi tentang pasien. Catatan pasien dilindungi secara 
hukum sebagai catatan pribadi perawatan pasien. Orang yang bisa 
mengakses catatan pasien hanya terbatas pada orang yang terlibat 
dalam perawatan pasien. Intitusi atau lembaga adalah pemilik sah 
yang berhak atas catatan klien.  Guido (2001) menyebutkan klien 
memiliki hak untuk mengakses semua informasi yang tercantum 
didalam catatannya dan memiliki salinan dari catatan asli Rumah 
Sakit. 

Apabila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan 
profesi keperawatan, dimana perawat sebagau pemberi jasa dan 
klien sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi sangat diperlukan 
sebagai barang bukti di pengadilan, maka pendokumentasian 
itu sangat penting bagi perawat karena sebagai dasar hukum 
tindakan keperawatan yang sudah di lakukan jika suatu saat nanti 
ada tuntutan dari pasien.  Dalam Undang-Undang Kesehatan RI 
No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Bab 1 Ketentuan Umum 
Pasal 1 tercantum” Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 
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pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di  bidang 
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 
untuk melakukan upaya kesehatan .

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi 
dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 
kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Tenaga 
kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 
mellaui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Dokumentasi keperawatan dapat menjadi alat bukti hukum 
yang sangat penting, kebiasaan membuat dokumentasi yang baik 
tidak hanya mencerminkan kualitas mutu keperawatan tetapi 
juga membuktikan pertanggunggugatan setiap anggota tim 
keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Beberapa 
aturan pencatatan yang perlu diikuti agar dokumentasi keperawatan 
yang dibuat sesuai dengan standar hukum diantaranya:

1. Dokumentasi keperawatan yang dibuat memenuhi 
dan memahami dasar hukum terhadap kemungkinan 
tuntutan malpraktek keperawatan.

2. Catatan keperawatan memberikan informasi kondisi 
pasien secara tepat meliputi proses keperawatan 
yang diberikan, evaluasi berkala dan mencerminkan 
kewaspadaan terhadap perburukan keadaan klien.

3. Memiliki catatan singkat komunikasi perawat dnegan 
dokter dan intervensi perawatan yang telah dilakukan.

4. Memperhatikan fakta-fakta secara tepat dan akurat 
mengenai penerapan proses keperawatan. Data 
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tersebut mencakup anamnesis kesehatan, pengkajian 
data, diagnosis keperawatan, menentukan tujuan dan 
kriteria hasil, membuat rencana tindakan keperawatan, 
melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil 
tindakan keperawatan, membubuhkan tanda tangan 
dan nama terang perawat yang melaksanakan, membuat 
catatan keperawatan, membuat resume keperawatan 
serta catatan pulang atau meninggal dunia.

5. Selalu memperhatikan situasi perawatan pasien dan 
mencatat secara rinci masalah kesehatan pasien terutama 
pada pasien yang memiliki masalah yang kompleks atau 
penyakit yang serius. 

Dalam melakukan tugasnya perawat menempati posisi 
terdepan dari sustem pelayanan kesehatan di ruang rawat inap 
karena perawatan yang secara terus-menerus selama 24 jam 
memantau perkembangan pasien dari sudut biopsikososiokultural 
dan spiritual. Dengan demikian peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan serta keberhasilan pelayanan di rumah sakit sangat 
bergantung pada keberhasilan asuhan keperawatan yang dilakukan 
di rumah sakit tersebut.  

Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar dokumentasi 
keperawatan yang dibuat dapat memenuhi persyaratan di atas 
yaitu: 

1. Segera mencatat sesaat setelah selesai melaksanakan 
suatu asuhan keperawatan.

2. Mulailah mencatat dokumentasi dengan waktu ( tanggal, 
bulan, tahun)pada keadaan tertentu diperlukan pula 
penulisan waktu yang lebih detil (jam dan menit) serta 
diakhiri dengan tanda tangan dan nama jelas.

3. Catatlah fakta yang aktual dan berkaitan
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4. Catatan haruslah jelas, ditulis dengan tinta dalam bahasa 
yang lugas dan dapat dibaca dengan mudah.

5. Periksa kembali catatan dan koreksilah kesalahan 
sesegera mungkin.

6. Buatlah salinan untuk diri sendiri karena perawat harus 
bertanggung jawab dan bertangggugat atas informasi 
yang ditulisnya.

7. Jangan menghapus atau menutup tulisan yang salah 
dengan cairan penghapus atau apapun, akan tetapi 
buatlah satu garis mendatar pada bagian tengah tulisan 
yang salah, tulis kata “salah” lalu diparaf kemudian tulis 
catatan yang benar disebelahnya atau di atasnya agar 
terlihat sebagai pengganti tulisan yang salah.

8. Jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik 
klien ataupun tenaga kesehatan kesehatan lain. Tulislah 
hanya uraian objektif perilaku klien dan tindakan yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan.

9. Hindari penulisan yang bersifat umum, diplomatis 
dan tidak terarah, akan tetapi tulislah dengan lengkap, 
singkat, padat dan objektif.

10. Jangan biarkan pada catatan akhir perawat ksoong, 
tutuplah kalimat dengan suatu tanda baca atau titik yang 
jelas yang menandakan bahwa kalimat tersebut telah 
berakhir.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan dan keinginan 
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang baik, 
aman, dan bermutu, maka sudah menjadi keharusan bagi profesi 
perawat untuk lebih maju, lebih berhati-hati, lebih mengerti 
kemungkinan munculnya tuntutan hukum dan lebih profesional 
dalam menjalankan tugasnya. 
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E. Model Dokumentasi Keperawatan

1. Model SOR (SOURCE ORIENTED RECORD)

a. Pengertian
Sistem model pendokumentasian ini berorientasi pada 

sumber informasi. Dokumentasi ini memungkinkan setiap 
anggota tim kesehatan membuat catatannya sendiri dari hasil 
observasi. Hasil pengkajian tersebut dikumpulkan menjadi satu. 
Setiap anggota dapat melaksanakan aktifitas profesionalnya secara 
mandiri tanpa tergantung dengan tim kesehatan lainnya. 

Model ini mennempatkan catatan atas dasar dispilin orang 
atau sumber yang mengelola pencatatan. Bagian penerimaan 
klien mempunyai lembar isian tersendiri, dokter menggunakan 
lembar untuk mencatat instruksi, lembaran riwayat penyakit dan 
perkembangan penyakit, perawat menggunakan catatan keperawatan, 
begitu pula disiplin lain mempunyai catatan masing-masing.

b. Komponen
Catatan beroreintasi pada sumber terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu:
- Lembar penerimaan berisi biodata
- Catatan dokter
- Riwayat medik/ penyakit
- Catatan perawat
- Catatan dan laporan khusus.
- Formulir grafik.
- Format pemberian obat.
- Format catatan perawat.
- Riwayat penyakit/perawatan/pemeriksaan.
- Perkembangan pasien.
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- Format pemeriksaan laboratorium, x-Ray, dll.
- Formulir masuk RS.
- Formulir untuk operasi yang ditandatangani oleh pasien/

keluarga.

Contoh format SOR

Tanggal Waktu Sumber Catatan Perkembangan
tanggal/ 
bulan/ 
tahun

Waktu 
tindakan

P • Meliputi: (1) pengkajian, 
(2) identifikasi masalah, (3) 
perlunya rencana tindakan, (4) 
rencana segera, (5) intervensi, 
(6) penyelesaian masalah, (7) 
evaluasi efektifitas tindakan, dan 
(8) hasil.

• Tanda tangan perawat.
D • Meliputi observasi keadaan 

pasien, evaluasi kemajuan, 
identifikasi masalah baru dan 
peneyelesaian lainnya, rencana 
tindakan dan pengobatan terbaru.

• Tanda tangan dokter.
F • Meliputi hal-hal yang perlu 

dilakukan fisioterapi, masalah 
pasien, rencana, intervensi dan 
hasil.

• Tanda tangan fisioterapis.

Keterangan:
Sumber: Tanda tangan & tanggal 
P : Perawat
D : Dokter
F : Fisioterapi
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G : Ahli Gizi

c. Keuntungan dan Kerugian Model Dokumentasi SOR (Source 
Oriented Report)

Berikut keuntungan dari model dokumentasi SOR:
1) Data disajikan secara berurutan dan mudah diidentifikasi.
2) Memudahkan perawat untuk melakukan akses secara 

mandiri informasi kesehatan pasien yang telah dicatat.
3) Format dapat menyederhanakan proses 

pencatatan masalah, kejadian, perubahan, intervensi 
dan respon klien atau hasil.

d. Kerugian dari model dokumentasi SOR
1) Risiko data yang terfragmentasi karena pencatatan dibuat 

tidak berdasarkan urutan waktu.
2) Data yang terdokumentasi kadang-kadang lebih sulit 

mencari data sebelumnya, tanpa harus mengulang pada 
awal.

3) Dokumentasi bersifat superficial tanpa data yang jelas.
4) Memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber 

untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien.
5) Pelaksanaan asuhan keperawatan memerlukan waktu 

lebih lama.
6) Perkembangan status kesehatan klien sulit di monitor.

2. Model POR (Problem Oriented Record).

a. Pengertian
Model dokumentasi ini merupakan pengembangan dari 

dokumentasi model SOR. Dokumentasi ini merupakan alat yg 
efektif guna mendokumentasikan sistem pelayanan kesehatan yang 
berorientasi pada klien. Pendokumentasian ini memungkinkan 
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digunakan oleh multidisplin tenaga kesehatan dengan pendekatan 
pemecahan masalah. Model pendokumentasian ini mengarahkan 
pada ide dan pemikiran anggota tim, sehingga masing- masing 
anggota tim bisa saling mengemukakan pandangannya dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada klien. Model ini juga 
memudahkan dalam perencanaan tindakan keperawatan dan 
memungkinkan antar anggota tim kesehatan saling berkomunikasi 
dengan baik.

Model ini memusatkan data tentang klien didokumentasikan 
dan disusun menurut masalah klien. Sistem dokumentasi jenis 
ini mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang 
dikumpulkan oleh dokter, perawat atau tenaga kesehatan lain yang 
terlibat dalam pemberian layanan kepada klien. Penekanannya 
tidak pada siapa yang memberi pelayanan, tetapi pada masalah 
untuk apa asuhan kesehatan klien itu diberikan.

Berikut ini beberapa istilah yang berhubungan dengan sistem 
pendokumentasian model ini adalah:

1) PORS : Problem Oriented Record System, biasa dikenal 
sebagai model dokumentasi yang berorientasi pada 
masalah.

2) POR : Problem Oriented Record.
3) POMR : Problem Oriented Medical Record.
4) PONR : Problem Oriented Nursing Record, yaitu 

metode untuk menyusun data pasien yang diatur untuk 
mengidentifikasikan masalah  keperawatan  dan  medik 
yang dialami oleh klien.

b. Komponen Model
Komponen model dokumentasi POR terdiri dari 4 (empat) 

komponen meliputi data dasar, daftar masalah, daftar awal 
rencana asuhan dan catatan perkembangan (progress note).
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1) Data Dasar
Data dasar merupakan data yang diperoleh dari hasil 

pengkajian saat pasien pertama kali masuk rumah sakit. Data dasar 
pengkajian keperawatan meliputi riwayat kesehatan/perawatan 
sebelumnya, pemeriksaan fisik keperawatan, diet dan pemeriksaan 
penunjang, seperti foto rontgent, hasil laboratorium. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari data dasar ini dijadikan dasar untuk 
menentukan masalah klien.

2) Daftar Masalah
Daftar masalah berisi data yang telah diidentifikasi dari 

data dasar yang dikategorikan sebagai masalah. Data masalah di 
susun secara kronologis sesuai dengan hasil identifikasi masalah 
prioritas. Data disusun pertama kali oleh tenaga kesehatan yang 
pertama kali bertemu klien atau orang yang diberi tanggung 
jawab. Pengkategorian data dikelompokkan berdasarkan masalah 
fisiologis, psikologis, sosio kultural, spiritual, tumbuh kembang, 
ekonomi dan lingkungan. Daftar ini berada pada bagian depan 
status klien dan tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan 
dan dicantumkan nama orang yang menemukan masalah 
tersebut.
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Contoh:
Tanggal No Masalah Klien Diidentifikasi oleh Ket

1A

1B
1C
1D

2

Pasien Tn. Andi menderita 
CVA yang berakibat 
hemiplegia kanan dan lemah 
pada sisi kanan tubuh, wajah 
tidak simetris.
Defisit asuhanmandiri
(kebersihan tubuh, eliminasi, 
makan). Gangguan mobilitas 
fisik Inkontinensia total 
Disfasia progresif.
Gangguan penyesuaian 
sehubungan dengan stresor 
kehidupan dan dukungan 
sosial yang kurang.

Dr. Doel

Ns. Rahma Ns. 
Aini Ns. Nunuk Dr. 
Basuki Ns. Titik

3) Daftar Awal Rencana Asuhan
Rencana asuhan keperawatan disusun berdasarkan 

daftar prioritas masalah dan di tuliskan pada rencana asuhan 
keperawatan. Bilamana terdapat tindakan kolaborasi maka dokter 
akan menuliskan instruksinya pada catatan medis, kemudian 
diterjemahkan oleh perawat untuk dituliskan pada rencana 
perawatan.

4) Catatan Perkembangan (Progress Notes)
Catatan perkembangan berisikan tentang kemajuan yang 

dialami oleh klien pada setiap masalah kesehatan yang dialaminya. 
Setiap tim kesehatan yang terlibat merawat klien memberikan 
laporannya pada lembar catatan perkembangan yang sama, 
disusun sesuai dengan profesionalnya masing-masing. Berikut ini 
beberapa catatan perkembangan yang dapat digunakan antara lain:
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a) SOAP (subjektif data, objektif data, analisis/assesment 
dan plan).

b) SOAPIER (SOAP ditambah intervensi, evaluasi dan 
revisi).

c) PIE (problem-intervensi-evaluasi).

Dalam pelaksanaan dokumentasi keperawatan, catatan 
perkembangan (progress notes) terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu 
catatan perawat, flowsheet dan discharge note.

1) Catatan perawat
Catatan perawat harus ditulis oleh perawat setiap shift kerja 

dalam 24 jam. Dokumentasi keperawatan berisi informasi tentang:
a) Pengkajian.
b) Intervensi keperawatan mandiri.
c) Intervensi keperawatan kolaboratif/instruksi dokter.
d) Evaluasi keberhasilan tiap tindakan keperawatan.
e) Tindakan yang dilakukan oleh dokter tetapi 

mempengaruhi tindakan keperawatan.
f) Kunjungan berbagai team kesehatan misalnya: visite 

dokter, pekerja sosial dan lain lain.

2) Lembar alur (flowsheet)
Lembar ini digunakan oleh perawat untuk mencatat hasil 

observasi maupun pengukuran yang telah dilakukan seperti data 
tentang vital sign, berat badan serta pemberian obat, yang tidak 
perlu dicatat secara naratif. Selain itu tim kesehatan lainnya dapat 
dengan mudah mengakses keadaan klien hanya dengan melihat 
grafik yang ada di flowsheet. Sehingga flowsheet lebih sering 
digunakan di IGD, terutama data fisiologis.
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Contoh format Model POR

Data Dasar Daftar 
Masalah

Rencana 
Tindakan

Catatan 
Perkembangan

Data Subjektif Data 
Objektif

1. 1.
2.
3.
Dst

S 0 A P I R

Data Subjektif Data 
Objektif

2. 1.
2
3 dst

S 0 A P I E
R

1) Discharge Notes (catatan pemulangan dan ringkasan rujukan).
Discharge notes ini akan lebih sesuai untuk pasien yang akan 

dipulangkan atau dipindahkan pada ruang perawatan lainnya 
untuk perawatan lanjutan. Catatan ini juga ditujukan bagi tenaga 
kesehatan yang akan melanjutkan perawatan dengan home care 
dan informasi untuk lanjutan.

a) Informasi untuk tenaga kesehatan berisi tentang:
(1) Mengambarkan tindakan keperawatan yang 

dilakukan.
(2) Menjelaskan tentang informasi yang akan 

disampaikan pada klien.
(3) Menjelaskan kemajuan perkembangan yang telah 

dialami klien terutama keterampilan tertentu seperti 
klien yang menderita stroke sudah mampu berjalan 
sendiri.

(4) Menjelaskan keterlibatan anggota keluarga dalam 
pemberian asuhan keperawatan.
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(5) Menguraikan sumberdaya yang diperlukan di 
rumah.

b) Informasi untuk klien hendaknya berisi tentang:
(1) Menggunakan bahasa yang singkat jelas dan mudah 

dipahami oleh klien.
(2) Menjelaskan prosedur tindakan tertentu yang bisa 

dilakukan keluarga saat di rumah, misalnya cara 
menggunakan obat di rumah, perlu diberi  petunjuk 
tertulis.

(3) Mengidentifikasi tindakan pencegahan yang perlu 
diikuti ketika melakukan asuhan mandiri.

(4) Memberikan daftar nama dan nomor telepon tenaga 
kesehatan yang  dapat dihubungi klien.

c. Keuntungan dan Kerugian Model Dokumentasi Por
Berikut keuntungan dan kerugian dari model dokumentasi 

POR:

 Keuntungan
1) Data yang perlu diintervensi dijabarkan dalam rencana 

tindakan keperawatan.
2) Kesinambungan pelaksanan asuhan keperawatan 

terdokumentasi dengan baik.
3) Hasil evaluasi dan penyelesaian masalah disusun secara 

jelas. Data disusun berdasarkan masalah yang spesifik.
4) Fokus catatan asuhan keperawatan lebih menekankan 

pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah dari 
pada tugas dokumentasi.

5) Daftar masalah merupakan “checklist” untuk diagnosa 
keperawatan dan masalah klien. Daftar masalah dibuat untuk 
mengingatkan perawat agar mendapatkan perhatiannya.
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 Kerugian
1) Dapat menimbulkan kebingungan karena setiap 

informasi yang masuk dicatat pada daftar masalah.
2) Penekanan hanya berdasarkan masalah yang di 

keluhkan klien, sedangkan kondisi tentang penyakit dan 
ketidakmampuan tidak tergali dengan baik sehingga 
mengakibatkan pada pendekatan pengobatan yang 
menjadi negatif.

3) Kemungkinan muncul kesulitan bilamana daftar masalah 
belum dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang 
baru dikeluhkan oleh klien.

4) SOAPIER dapat menimbulkan pengulangan yang tidak 
perlu, jika sering adanya target evaluasi dan tujuan 
perkembangan klien sangat lambat.

5) Perawatan yang rutin mungkin diabaikan dalam 
pencatatan jika flowsheet untuk pencatatan tidak 
tersedia.

6) P (dalam SOAP) mungkin terjadi duplikasi dengan 
rencana tindakan keperawatan.

3. Model Dokumentasi CBE (Charting By Exeption)
Model dokumentasi ini hanya mencatat secara naratif hasil 

pengkajian yang menyimpang dari data normal atau standar 
yang ada. Model pendokumentasian seperti ini mengurangi 
penggunaan waktu yang lama, karena lebih menekankan pada 
data yang penting saja, mudah untuk mencari data yang penting, 
pencatatan langsung ketika memberikan asuhan, pengkajian yang 
terstandar, meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan, 
lebih mudah melacak respons klien dan lebih murah.

Dokumentasi model CBE mengidentifikasikan 3 (tiga) 
komponen penting, yaitu:
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a. Lembar alur (flowsheet).
b. Pencatatan dilaksanakan berdasarkan standar praktik.

Format dokumentasi diletakkan di tempat tidur klien 
sehingga dapat segera digunakan untuk pencatatan dan tidak perlu 
memindahkan data.

Berikut keuntungan dan kerugian dari model dokumentasi 
CBE (Charting By Exception):

 Keuntungan
a. Tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan 

intervensi.
b. Data yang tidak normal nampak jelas, sehingga mudah 

ditandai dan dipahami.
c. Data normal atau respon yang diharapkan tidak 

menganggu informasi lain.
d. Pencatatan lebih fokus dan duplikasi dapat dihindari.
e. Data klien dapat dicatat pada format klien secepatnya.
f. Informasi terbaru dapat diletakkan pada tempat tidur 

klien.
g. Jumlah halaman lebih sedikit digunakan dalam 

dokumentasi.
h. Rencana tindakan keperawatan disimpan sebagai catatan 

yang permanen.

 Kerugian
a. Dokumentasi sangat tergantung pada “checklist”.
b. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau 

tidak ada.
c. Hasil pengamatan rutin sering diabaikan.
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d. Adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya 
didokumentasikan.

e. Tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu lain.
f. Dokumentasi proses keperawatan tidak selalu 

berhubungan dengan adanya suatu kejadian.

4. Problem Intervension and Evaluation  (PIE)
Sistem dokumentasi ini menggunakan pendekatan orientasi-

proses dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan 
dan diagnosa keperawatan. Penggunaan format ini sangat tepat 
digunakan pada pemberian asuhan keperawatan primer. Pada 
keadaan klien yang akut, perawat primer dapat melaksanakan dan 
mencatat pengkajian waktu klien masuk dan pengkajian sistem 
tubuh dan diberi tanda PIE setiap hari.

Setelah itu perawat associate (PA) akan melaksanakan 
tindakan sesuai yang telah direncanakan. Karena PIE didasarkan 
pada proses keperawatan, akan membantu memfasilitasi 
perbedaan antara pembelajaran di kelas dan keadaan nyata pada 
tatanan praktik pendokumentasian yang sesungguhnya.

Karakteristik model pendokumentasian PIE adalah 
pengkajian klien dimulai saat dia masuk rumah sakit, dilakukan 
pengkajian sistem tubuh setiap pergantian jaga. Informasi yang 
diperoleh hanya dipergunakan pada klien dengan masalah 
keperawatan yang kronis.

Catatan perkembangan digunakan untuk mencatat intervensi 
keperawatan spesifik pada masalah yang khusus, sehingga bentuk 
dokumentasi dari hasil intervensi berupa “ flowsheet ”.

Intervensi langsung terhadap penyelesaian masalah 
ditandai dengan “I“ (intervensi) dan nomor masalah klien yang 
relevan dicatat. Keadaan klien sebagai pengaruh dari intervensi 
diidentifikasi dengan tanda “E” (evaluasi) dan nomor masalah.
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Contoh Format PIE

Tanggal Jam Pencatatan (Remarks)
08.00 P # 1 Resiko injuri berhubungan dengan

kelemahan fisik akibat anemia
IP # 1 Sarankan klien untuk meminta
bantuan jika ingin beraktifitas
P # 2 kurangnya pengetahuan yang
berhubungan dengan tindakan BMP
EP # 2 Diskusikan dengan klien. Jelaskan prosedur 
BMP

09.30 IP # 2, dst

Berikut keuntungan dan kerugian dari model dokumentasi 
PIE:

a. Keuntungan
1) Memungkinkan penggunaan proses keperawatan.
2) Rencana tindakan dan catatan perkembangan dapat 

dihubungkan.
3) Memungkinkan pemberian asuhan keperawatan yang 

kontinyu karena secara jelas mengidentifikasi masalah 
klien dan intervensi keperawatan.

4) Perkembangan klien, mulai dari masuk sampai pulang 
dapat dengan mudah digambarkan.

b. Kerugian
1) Tidak dapat dipergunakan untuk pencatatan pada semua 

ilmu.
2) Pembatasan rencana tindakan yang tidak aplikatif untuk 

beberapa situasi keperawatan.

5. Focus (Process Oriented System)
Pencatatan model Focus menggambarkan suatu proses 

pencatatan yang memfokuskan pada keluhan klien, dokumentasi 
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ini digunakan untuk mengorganisir dokumentasi asuhan 
keperawatan. Jika menuliskan catatan perkembangan, gunakan 
format DAR (Data-Action- Respon) dengan 3 kolom.

Data : Berisi tentang data subjektif dan objektif yang 
mengandung dokumentasi fokus.

Actin : Merupakan  tindakan  keperawatan  yang  segera  
atau  yang  akan dilakukan berdasarkan pengkajian/evaluasi 
keadaan klien.

Response : Menyediakan keadaan respon klien terhadap 
tindakan medis atau keperawatan.

Focus dapat dipergunakan untuk menyusun fungsi DAR 
sebagai kunci dan pedoman terhadap kewajiban orientasi proses.

Berikut keuntungan dan kerugian dari model dokumentasi 
FOKUS:

 Keuntungan
a. Istilah fokus lebih luas dan positif dibandingkan 

penggunaan istilah “Problem”.
b. Pernyataan fokus, pada tingkat yang tinggi, adalah 

diagnosa keperawatan.
c. Fokus dengan DAR adalah fleksibel dan menyediakan 

kunci dan pedoman pencatatan diagnosa keperawatan.
d. Waktu lebih singkat tanpa harus menuliskan pada 

beberapa bagian pada format.
e. Sistem ini mudah dipergunakan dan dimengerti oleh 

tenaga kesehatan lainnya. Bahasa dan proses pencatatan 
menggunakan istilah umum.
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Kerugian
a. Penggunaan pencatatan action dapat membingungkan, 

khususnya tindakan yang akan atau yang telah 
dilaksanakan.

b. Penggunaan Fokus pada kolom tidak konsisten dengan 
istilah pada rencana tindakan keperawatan (Oflah, 
Yustiana: Ghofur, 2016).



27Dokumentasi  Keperawatan  ■

BAB II 
PROSES KEPERAWATAN

A. Proses Keperawatan

1. Pengertian Proses Keperawatan
Proses keperawatan adalah aktivitas yang mempunyai 

maksud yaitu praktik keperawatan yang dilakukan dengan cara 
yang sistematik. Selama melaksanakan proses keperawatan, 
perawat menggunakan dasar pengetahuan yang komprehensif 
untuk mengkaji status kesehatan klien, membuat penilaian yang 
bijaksana dan mendiagnosa, mengidentifikasi hasil akhir kesehatan 
klien dan merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi tindakan 
keperawatan yang tepat guna mencapai hasil akhir tersebut 
(Dermawan, 2012).

Proses keperawatan adalah salah satu metoda efektif 
pemecahan masalah yang dilakukan perawat terhadap klien 
dengan pendekatan metodologi ilmiah. Asuhan keperawatan 
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan substansi ilmiah yaitu 
logis, sistimatis, dinamis dan terstruktur (Muhlisin, 2011). Proses 
keperawatan adalah suatu metode ilmiah yang sistematis dan 
terorganisir dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien 
yang berfokus pada respon individu terhadap gangguan kesehatan 
yang dialami (Manurung, 2011).

2. Tujuan proses keperawatan
Tujuan proses keperawatan menurut Manurung (2011) 

adalah sebagai berikut:
a. Mempraktikkan metode pemecahan masalah dalam 

praktik keperawatan.
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b. Menggunakan standar untuk praktik keperawatan.
c. Memperoleh metoda yang baku dan sesuai, rational dan 

sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada 
pasien.

d. Memperoleh metoda yang dapat digunakan dalam segala 
situasi.

e. Memperoleh hasil asuhan keperawatan dengan kualitas 
tinggi.

3. Komponen Proses Keperawatan
Proses keperawatan mempunyai 5 komponen menurut Ali 

(2009) meliputi: 
1. Pengkajian
2. Diagnosa keperawatan
3. Perencanaan keperawatan
4. Implementasi keperawatan
5. Evaluasi keperawatan. 

4. Manfaat Proses keperawatan 

a. Manfaat untuk pasien
1) Mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan yang 

bermutu, efektif dan efisien.
2) Pasien bebas mengemukakan pendapat tentang 

kebutuhannya untuk mempercepat penyembuhan.
3) Proses penyembuhan dapat dipercaya dan pasien 

mendapat kepuasan.

b. Manfaat untuk tenaga keperawatan
1) Kemampuan intelektual dan teknis tenaga keperawatan 

dapat berkembang meliputi kemampuan berfikir kritis 
analitis maupun kemampuan keterampilan teknis.
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2) Meningkatkan kemandirian perawat.
3) Kepuasan yang dirasakan pasien akan meningkatkan 

citra perawat dimata masyarakat.

c. Manfaat untuk institusi kesehatan
1) Banyak pasien sehingga pembiayaan meningkat, yang 

akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan dan 
kesejahteraan tenaga kesehatan.

2) Citra rumah sakit bertambah dimata masyarakat.

d. Manfaat untuk masyarakat
Masyarakat akan memperoleh pelayanan kesehatan yang 

bermutu dan berkualitas.

B. Pengkajian Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan 
Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan 

merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari 
berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status 
kesehatan pasien menurut Lyer et al (1996, dalam Setiadi, 2012). 
Pengkajian adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data 
dan menganalisanya (Manurung, 2011). Pengkajian adalah pemikiran 
dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi atau data tentang pasien, agar dapat mengidentifikasi, 
mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan 
pasien, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan menurut Effendy 
(1995, dalam Dermawan, 2012).

2. Tujuan pengkajian
Tujuan pengkajian menurut Dermawan (2012) adalah 

sebagai berikut:
a. Untuk memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan 

pasien.
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b. Untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan 
pasien.

c. Untuk menilai keadaan kesehatan pasien.
d. Untuk membuat keputusan yang tepat dalam 

menentukan langkah-langkah berikutnya.

3. Tipe data
Tipe data menurut Setiadi (2012) adalah sebagai berikut:
a. Data subjektif. Data subjektif adalah deskripsi verbal 

pasien mengenai masalah kesehatannya. Data subjektif 
diperoleh dari riwayat keperawatan termasuk persepsi 
pasien, perasaan dan ide tentang status kesehatannya. 
Sumber data lain dapat diperoleh dari keluarga, konsultan 
dan tenaga kesehatan lainnya.

b. Data objektif. Data objektif adalah hasil observasi atau  
pengukuran dari status kesehatan pasien.

4. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam pengkajian
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengkajian menurut 

Dermawan (2012) adalah sebagai berikut:
a. Data yang dikumpulkan harus menyeluruh meliputi 

aspek bio-psiko-sosial dan spiritual.
b. Menggunakan berbagai sumber yang ada relevansinya 

dengan masalah pasien dan menggunakan cara-cara 
pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

c. Dilakukan secara sistematis dan terus menerus.
d. Dicatat dalam catatan keperawatan secara sistematis dan 

terus menerus.
e. Dikelompokkan menurut kebutuhan bio-psiko-sosial 

dan spiritual.
f. Dianalisis dengan dukungan pengetahuan yang relevan.
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C. Diagnosa Keperawatan

1. Pengertian diagnosa keperawatan
Diagnosa keperawatan adalah suatu kesimpulan yang 

dihasilkan dari analisa data (Carpenito, 2009). Diagnosa 
keperawatan adalah penilaian klinik tentang respon individu 
keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses 
kehidupan yang aktual atau potensia. Diagnosa keperawatan 
memberikan dasar untuk pemilhan intervensi keperawatan untuk 
mencapai hasil yang merupakan tanggung jawab perawat menurut 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) (1990, 
dalam Allen, 1998).

Diagnosa keperawatan adalah langkah kedua dari proses 
keperawatan yang menggambarkan penilaian klinis tentang respon 
individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat terhadap 
permasalahan kesehatan baik aktual maupun potensial. Dimana 
perawat mempunyai lisensi dan kompetensi untuk mengtasinya ( 
Sumijatun, 2010 ). Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang 
jelas, singkat dan pasti tentang masalah pasien yang nyata serta 
penyebabnya dapat dipecahkan atau diubah melalui tindakan 
keperawatan menurut Gordon (1982, dalam Dermawan, 2012).

Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang singkat, 
tegas, dan jelas tentang respon klien terhadap masalah kesehatan/
penyakit tertentu yang aktual dan potensial karena ketidaktahuan, 
ketidakmauan, atau ketidakmampuan pasien/klien mengatasinya 
sendiri yang membutuhkan  tindakan keperawatan untuk 
mengatasinya ( Ali, 2009 ).

2. Kriteria diagnosa keperawatan
Kriteria antara lain sebagai berikut ( Nursalam, 2015 ) :
a. Status kesehatan dibandingkan dengan 

standar untuk  menentukan kesenjangan.
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b. Diagnosa   keperawatan dihubungkan   dengan 
penyebab kesenjangan dan pemenuhan kebutuhan pasien.

c. Diagnosa keperawatan dibuat sesuai dengan wewenang.
d. Komponen diagnosa terdiri atas PE/PES.
e. Pengkajian ulang dan revisi terhadap diagnosis 

berdasarkan data terbaru.

3. Tujuan diagnosa keperawatan
 Tujuan diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi 

menurut Wahid & Suprapto (2012) sebagai berikut:
a. Masalah dimana adanya respon klien terhadap status 

kesehatan atau penyakit.
b. Faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu 

masalah.
c. Kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan 

masalah.
d. Mengkomunikasikan masalah klien pada tim kesehatan.
e. Mendemonstrasikan tanggung jawab dalam indentifikasi 

masalah klien.
f. Mengidentifikasi masalah utama untuk perkembangan 

intervensi keperawatan.

4. Komponen diagnosa keperawatan
Komponen diagnosa keperawatan menurut Dermawan 

(2012) sebagai berikut:

a. Problem
Problem adalah gambaran keadaan pasien dimana tindakan 

keperawatan dapat diberikan. Masalah atau problem adalah 
kesenjangan atau penyimpangan dari keadaan normal yang 
seharusnya tidak terjadi.Tujuan : menjelaskan status kesehatan 
pasien secara jelas dan sesingkat mungkin. Diagnosis keperawatan 
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disusun dengan menggunakan standart yang telah disepakati, 
supaya :

1) Perawat dapat berkomunikasi dengan istilah yang 
dimengerti secara umum.

2) Memfasilitasi dan mengakses diagnosa keperawatan.
3) Sebagai metode untuk mengidentifikasi perbedaan 

masalah keperawatan dengan masalah medis.
4) Meningkatkan kerjasama perawat dalam  mendefinisikan 

diagnosis dari data pengkajian dan intervensi 
keperawatan.

b. Etiologi
Etiologi atau faktor penyebab adalah faktor klinik dan 

personal yang dapat merubah status kesehatan atau mempengaruhi 
perkembangan masalah. Merupakan pedoman untuk merumuskan 
intervensi. Unsur – unsur dalam identifikasi etiologi meliputi 
unsur PSMM :

1) Patofisiologi penyakit : semua proses penyakit, akut 
atau kronis yang dapat menyebabkan atau mendukung 
masalah.

2) Situasional : personal dan lingkungan (kurang 
pengetahuan, isolasi sosial).

3) Medikasi (berhubungan dengan program perawatan atau 
pengobatan) : keterbatasan institusi atau rumah sakit, 
sehingga tidak mampu memberikan perawatan.

4) Maturasional : adolensent (ketergantungan dalam 
kelompok), young adult (menikah, hamil, menjadi orang 
tua), dewasa (tekanan karier).

c. Sign and symptom
Data subyektif dan obyektif yang ditemukan sebagai 
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komponen pendukung terhadap diagnosa keperawatan. Sign 
and symptom (tanda dan gejala) adalah ciri, tanda atau gejala 
yang merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan 
diagnosa keperawatan.

Komponen diagnosa keperawatan menurut PPNI (2010) 
terdiri dari masalah (P), etiologi atau penyebab (E) dan tanda atau 
gejala (S) atau terdiri dari masalah dengan penyebab (PE).

5. Langkah – langkah menentukan diagnosa keperawatan 
Langkah – langkah menentukan diagnosa keperawatan 
menurut Setiadi (2012) sebagai berikut:

a. Klasifikasi dan analisis data
Klasifikasi atau memfokuskan data adalah mengelompokan 

data-data pasien atau keadaan tertentu dimana klien mengalami 
permasalahan kesehatan atau keperawatan berdasarkan kriteria 
permasalahannya.

Analisis data adalah kemampuan mengkaitkan data dan 
menghubungkan data tersebut dengan konsep teori dan prinsip 
yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan 
masalah kesehatan dan keperawatan pasien.

Cara analisis data adalah:
1) Validasi data, meneliti kembali data yang terkumpul.
2) Mengelompokkan data berdasarkan 

kebutuhan biopsiko-sosial dan spiritual.
3) Membandingkan dengan standar.
4) Membuat kesimpulan tentang kesenjangan yang 

ditemukan.

b. Interpretasi data

1) Menentukan kelebihan pasien.
Jika pasien memenuhi standar  kriteria kesehatan, perawat 



35Dokumentasi  Keperawatan  ■

akan menyimpulkan bahwa pasien memiliki kelebihan dalam 
hal tertentu dan kelebihan ini dapat digunakan untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan pasien.

2) Menentukan masalah pasien/ menyimpulkan.
Jika pasien tidak memenuhi standar kriteria kesehatan maka 

pasien tersebut mengalami keterbatasan dalam aspek kesehatannya 
dan memerlukan pertolongan.

3) Menentukan masalah pasien yang pernah dialami, tahap ini 
perawat menentukan masalah potensial pasien.

c. Penentuan keputusan.
1) Tidak ada masalah tetapi perlu peningkatan status 

dan fungsi (kesejahteraan) : tidak ada indikasi respon 
perawat, meningkatnya status kesehatan, adanya inisiatif 
promosi kesehatan.

2) Masalah kemungkinan. Pola mengumpulkan data untuk 
memastikan ada atau tidaknya masalah yang diduga.

3) Masalah aktual atau risiko. Pasien tidak mampu merawat 
karena pasien menolak masalah dan pengobatan.

4) Masalah kolaboratif. Konsultasikan dengan tenaga 
kesehatan profesional yang kompeten dan bekerja secara 
kolaboratif pada masalah tersebut.

d. Validasi data
Pada tahap ini perawat memvalidasi data yang ada secara 

akurat yang dilakukan bersama pasien dan keluarga atau masyarakat. 
Validasi ini dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang 
reflekif kepada pasien atau keluarga tentang kejelasan interpretasi 
data.

e. Merumuskan diagnosa keperawatan
Perumusan diagnosa keperawatan didasarkan pada 
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identifikasi masalah dan kemungkinan penyebab. Selain itu 
perumusan diagnosa juga sesuai dengan kebutuhan pasien.

6. Tipe diagnosa keperawatan
Tipe diagnosa keperawatan menurut Carpenito (2009) 

sebagai berikut:

a. Diagnosa keperawatan aktual.
Diagnosa keperawatan aktual adalah diagnosa menjelaskan 

masalah yang nyata terjadi saat ini. Pada diagnosa keperawatan 
aktual batasan karakteristiknya adalah tanda dan gejala yang bila 
terlihat dalam waktu yang sama mewakili diagnosa keperawatan. 
Batasan karakteristik dibedakan menjadi karakteristik mayor 
dan minor. Mayor setidaknya satu tanda harus ada untuk validasi 
diagnosa, minor mendukung bukti tetapi boleh tidak ada.

b. Diagnosa keperawatan risiko.
Diagnosa keperawatan risiko adalah keputusan klinis yang 

divalidasi oleh faktor risiko. Tidak terdapat tanda dan gejala mayor.

c. Diagnosa keperawatan potensial.
Diagnosa keperawatan potensial adalah diagnosa yang 

didasarkan atas kondisi sehat klien untuk mencapai tingkat 
kesehatan yang lebih tinggi.

d. Diagnosa keperawatan kemungkinan.
Diagnosa keperawatan kemungkinan adalah pernyataan 

tentang masalah yang diduga akan terjadi, masih memerlukan 
data tambahan.

e. Diagnosa keperawatan sindroma
Diagnosa keperawatan sindroma adalah sekelompok atau 

kumpulan dari beberapa diagnosa keperawatan yang terjadi secara 
bersamaan yang memiliki penyebab tunggal.
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Berdasarkan peraturan menteri kesehatan Republik 
Indonesia nomor 40 tahun 2017 menyatakan bahwa salah satu 
kompetensi perawat adalah merumuskan diagnosa keperawatan.

D. Perencanaan Keperawatan

1. Pengertian perencanaan keperawatan
Perencanaan keperawatan adalah suatu proses di dalam 

pemecahan masalah yang merupakan keputusan awal tentang 
sesuatu apa yang akan dilakukan, bagaimana dilakukan, kapan 
dilakukan, siapa yang melakukan dari semua tindakan keperawatan 
(Dermawan, 2012).

Perencanaan keperawatan adalah rencana tindakan 
keperawatan tertulis yang menggambarkan masalah kesehatan 
pasien, hasil yang akan diharapkan, tindakan-tindakan keperawatan 
dan kemajuan pasien secara spesifik (Manurung, 2011).

Perencanaan keperawatan adalah bagian dari fase 
pengorganisasian dalam proses keperawatan sebagai pedoman 
untuk mengarahkan tindakan keperawatan dalam usaha 
membantu, meringankan, memecahkan masalah atau untuk 
memenuhi kebutuhan pasien (Setiadi, 2012).

2. Tujuan perencanaan keperawatan
Tujuan rencana tindakan dibagi menjadi dua menurut 

Dermawan (2012) yaitu:

a. Tujuan administratif
1) Untuk mengidentifikasi fokus keperawatan kepada 

pasien atau kelompok.
2) Untuk membedakan tanggungjawab perawat dengan 

profesi kesehatan lainnya.
3) Untuk menyediakan suatu kriteria guna pengulangan 

dan evaluasi keperawatan.
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4) Untuk menyediakan kriteria klasifikasi pasien.

b. Tujuan klinik
1) Menyediakan suatu pedoman dalam penulisan.
2) Mengkomunikasikan dengan staf perawat; apa yang 

diajarkan, diobservasi dan dilaksanakan.
3) Rencana tindakan yang spesifik secara langsung bagi 

individu, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya untuk 
melaksanakan tindakan.

3. Langkah - langkah perencanaan keperawatan
Langkah – langkah perencanaan keperawatan menurut 

Manurung (2011) adalah sebagai berikut:

a. Menentukan prioritas masalah.
Prioritas keperawatan adalah penyusunan diagnosa 

keperawatan atau masalah pasien dengan menggunakan tingkat 
kedaruratan atau kepentingan untuk memperoleh tahapan 
intervensi keperawatan yang dibutuhkan.

Saat menentukan prioritas diagnosa keperawatan digunakan 
standar prioritas kebutuhan dari Maslow, sebagai berikut : 
Prioritas 1 : masalah yang berhubungan dengan kebutuhan 
fisiologis seperti respirasi, sirkulasi, nutrisi, 
hidrasi, eliminasi, suhu dan kesenjangan fisik.

Prioritas 2 : masalah yang berpengaruh pada keselamatan 
dan keamanan.

Prioritas 3 : masalah yang berpengaruh terhadap cinta dan 
rasa memiliki.

Prioritas 4 : masalah yang berpengaruh pada rasa harga 
diri. Prioritas 5 : masalah yang berpengaruh pada kemampuan 
mencapai sasaran pribadi atau aktualisasi diri.

Pengurutan prioritas akan dipengaruhi oleh faktor- faktor 
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persepsi pasien terhadap prioritas, untuk itu menanyakan kepada 
pasien tentang apa yang dirasakannya merupakan hal yang penting.

b. Menuliskan tujuan dan kriteria hasil.
Tujuan perawatan adalah hasil yang diinginkan dari asuhan 

keperawatan yang diharapkan dapat dicapai bersama pasien serta 
direncanakan untuk mengurangi masalah yang telah diidentifikasi 
dalam diagnosis keperawatan (Manurung, 2011).

Saat merumuskan tujuan, ada beberapa petunjuk umum 
yang perlu diperhatikan menurut Manurung (2011), yaitu :

1) Tujuan dinyatakan dengan istilah hasil yang ingin dicapai, 
bukan tindakan keperawatannya.

2) Tujuan keperawatan harus menggambarkan perilaku 
pasien yang dapat diamati dan diukur.

3) Tujuan harus realistis, mencerminkan kemampuan dan 
keterlibatan pasien.

4) Setiap tujuan berdasarkan dari satu diagnosis 
keperawatan.

Kriteria hasil mempunyai ciri-ciri menurut Dermawan 
(2012) yaitu setiap kriteria hasil berhubungan dengan tujuan 
yang telah ditetapkan, hasil yang ditetapkan dalam kriteria 
hasil, memungkinkan untuk dicapai, setiap kriteria hasil adalah 
pernyataan satu hal yang spesifik, kriteria harus sekonkrit 
mungkin untuk memudahkan pengukuran, kriteria cukup besar 
atau dapat diukur, kriteria menggunakan kata-kata positif bukan 
menggunakan kata negatif.

Pedoman penulisan kriteria hasil menurut Setiadi (2012) 
adalah berfokus pada pasien, singkat dan jelas, dapat diobservasi 
dan dapat diukur, ada batas waktu, ditentukan oleh perawat dan 
pasien.

1) Memilih rencana tindakan atau intervensi keperawatan.
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2) Tindakan keperawatan harus aman bagi pasien.
3) Tindakan keperawatan harus sejalan dengan tindakan 

pengobatan.
4) Tindakan keperawatan harus didasari prinsip dan 

pengetahuan yang digabungkan dari pendidikan dan 
pengalaman sebelumnya.

5) Tulis sekumpulan tindakan keperawatan untuk mencapai 
setiap tujuan.

6) Pilih satu kumpulan tindakan keperawatan yang kiranya 
cocok dengan sikap yang disebutkan dalam pernyataan 
tujuan.

7) Tindakan keperawatan harus realistis.
8) Tindakan keperawatan harus penting bagi peningkatan 

kesehatan pasien dan sejalan dengan tujuan serta nilai 
perseorangan pasien.

9) Gunakan pasien sebagai sumber-sumber dalam memilih 
tindakan keperawatan.

10) Tulis tindakan keperawatn secara berurutan.

E. Implementasi Keperawatan

1. Pengertian implementasi keperawatan
Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan rencana 

keperawatan oleh perawat dan pasien (Riyadi, 2010).
Implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan 

perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada 
tahap perencanaan (Setiadi, 2012).

2. Pedoman implementasi keperawatan
Pedoman implementasi keperawatan menurut Dermawan 

(2012) sebagai berikut:
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a. Tindakan yang dilakukan konsisten dengan rencana 
dan dilakukan setelah memvalidasi rencana. Validasi 
menentukan apakah rencana masih relevan, masalah 
mendesak, berdasar pada rasional yang baik dan 
diindividualisasikan. Perawat memastikan bahwa 
tindakan yang sedang diimplementasikan, baik oleh 
pasien, perawat atau yang lain, berorientasi pada tujuan 
dan hasil. Tindakan selama implementasi diarahkan 
untuk mencapai tujuan.

b. Keterampilan interpersonal, intelektual dan teknis 
dilakukan dengan kompeten dan efisien di lingkungan 
yang sesuai. Perawat harus kompeten dan mampu 
melaksanakan keterampilan ini secara efisien guna 
menjalankan rencana. Kesadaran diri dan kekuatan serta 
keterbatasan perawat menunjang pemberian asuhan 
yang kompeten dan efisien sekaligus memerankan peran 
keperawatan profesional.

c. Keamanan fisik dan psikologis pasien dilindungi. 
Selama melaksanakan implementasi, keamanan  fisik 
dan psikologis dipastikan dengan mempersiapkan 
pasien secara adekuat, melakukan asuhan keperawatan 
dengan terampil dan efisien, menerapkan prinsip yang 
baik, mengindividualisasikan tindakan dan mendukung 
pasien selama tindakan tersebut.

d. Dokumentasi tindakan dan respon pasien dicantumkan 
dalam catatan perawatan kesehatan dan rencana asuhan. 
Dokumentasi dalam catatan perawatan kesehatan terdiri 
atas deskripsi tindakan yang diimplementasikan dan 
respon pasien terhadap tindakan tersebut. Tindakan 
yang tidak diimplementasikan juga dicatat disertai alasan. 
Dokumentasi rencana asuhan untuk meningkatkan 
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kesinambungan asuhan dan untuk mencatat perkem-
bangan pasien guna mencapai kriteria hasil.

F. Evaluasi Keperawatan

1. Pengertian evaluasi keperawatan
Evaluasi keperawatan adalah mengkaji respon pasien setelah 

dilakukan intervensi keperawatan dan mengkaji ulang asuhan 
keperawatan yang telah diberikan (Deswani, 2009).

Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus menerus 
dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif 
dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana 
atau menghentikan rencana keperawatan (Manurung, 2011).

2. Penilaian keberhasilan
Penilaian adalah tahap yang menentukan apakah tujuan 

tercapai. Evaluasi selalu berkaitan dengan tujuan, apabila dalam 
penilaian ternyata tujuan tidak tercapai, maka perlu dicari 
penyebabnya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor :

a. Tujuan tidak realistis.
b. Tindakan keperawatan yang tidak tepat.
c. Terdapat faktor lingkungan yang tidak dapat diatasi.
Alasan pentingnya penilaian sebagai berikut :
a. Menghentikan tindakan atau kegiatan yang tidak berguna.
b. Untuk menambah ketepatgunaan tindakan keperawatan.
c. Sebagai bukti hasil dari tindakan perawatan.
d. Untuk pengembangan dan penyempurnaan praktik 

keperawatan.

3. Tipe pernyataan evaluasi
Tipe pernyataan evaluasi menurut Setiadi (2012) sebagai 

berikut:
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Tipe pernyataan tahapan evaluasi dapat dilakukan secara 
formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang 
dilakukan selama proses asuhan keperawatan, sedangkan evaluasi 
sumatif adalah evaluasi akhir.

a. Pernyataan evaluasi formatif.
Hasil observasi dan analisa perawat terhadap respon pasien 

segera pada saat atau setelah dilakukan tindakan keperawatan dan 
ditulis pada catatan perawatan.

b. Pernyataan evaluasi sumatif.
Rekapitulasi dan kesimpulan dari observasi dan analisa 

status kesehatan sesuai waktu pada tujuan dan ditulis pada catatan 
perkembangan.

4. Bentuk evaluasi
Bentuk evaluasi menurut Deswani (2009) sebagai berikut:

a. Evaluasi struktur.
Evaluasi struktur difokuskan pada kelengkapan tata cara atau 

keadaan sekeliling tempat pelayanan keperawatan diberikan. Aspek 
lingkungan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 
dalam pemberian pelayanan.

b. Evaluasi proses.
Evaluasi proses berfokus pada penampilan kerja perawat 

dan apakah perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan 
merasa cocok, tanpa tekanan, dan sesuai wewenang.

c. Evaluasi hasil.
Evaluasi hasil berfokus pada respon dan fungsi pasien. Respon 

perilaku pasien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan 
dan akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil.
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BAB III 
APLIKASI PENDOKUMENTASIAN 

ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN   
MENGGUNAKAN SDKI, SIKI DAN SLKI

A. Mengenal SKDI. SIKI, SLKI
1. Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)
a. Pengertian Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 

(SDKI)
SDKI merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penegakan diagnosis keperawatan dalam rangka 
memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif dan etis. SDKI  
ini dalam penyusunannya telah disesuaikan dan dikembangkan 
dari Standar Praktik Keperawatan Indonesia yang dikeluarkan 
oleh PPNI tahun 2005. Adapun standar praktik keperawatan 
terkait diagnosis keperawatan tremuat dalam Standar II terdiri dari 
diagnosis keperawatan, rasional, kriteria struktur, kriteria proses 
dan kriteria hasil (SDKI, 2017).

SDKI mencakup definisi diagnosis keperawatan, klasifikasi 
diagnosis keperawatam, jenis diagnosis keperawatan, komponen 
diagnosis keperawatan dan proses penegakan diagnosis 
keperawatan. SDKI terdiri dari 149 diagnosis keperawatan.  
Diagnosis Keperawatan merupakan suatu penilaian kritis 
mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses 
kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual atau 
potensial (SDKI, 2017).

b. Klasifikasi Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)
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Gambar 1 Klasifikasi Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia

c. Jenis Diagnosis Keperawatan Indonesia

Gambar 2 Jenis  Diagnosis Keperawatan Indonesia
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d. Komponen Diagnosis Keperawatan Indonesia

Gambar 3 Komponen Diagnosis Keperawatan Indonesia

e. Perumusan  Diagnosis Keperawatan Indonesia
1) Penulisan diagnosis 3 bagian

Metode penulisan diagnosisi ini dilakukan pada jenis aktual
Masalah berhubungan dengan (b.d) Penyebab dibuktikan 

dengan (d.d) Tanda/gejala
Contoh: Bersihan jalan nafas tidak efektif b.d spasme jalan 

nafas d.dbatuk tidak efektif, sputum berlebih, dispneu, gelisah

2) Penulisan diagnosis 2 bagian
Penulisan diagnosis keperawatan ini digunakan pada jenis 

diagnosis risiko dan promosi kesehatan

a. Diagnosis Risiko
Masalah dibuktikan dengan (d.d) Faktor Risiko 
Contoh: Risiko Aspirasi dibuktikan dengan Penurunan 

tingkat kesadaran

b. Diagnosis Promosi Kesehatan
Masalah dibuktikan dengan (d.d) Tanda/Gejala 



48 ■  Wiwin Sulistyawati & Susmiati

Contoh: Kesiapan peningkatan eliminasi urin d.d pasien 
ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik 
urin normal.

c. Tahapan Penegakan Diagnosis 

Gambar 4. Diagnosis Keperawatan Indonesia
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2. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)

a. Pengertian Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 
(SIKI)

SIKI merupakan salah satu komitmen keperawatan dalam 
memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai klien asuhan 
keperawatan yang dilakukan oleh anggota profesi perawat. Standar 
Intervensi Keperawatan ini dalam penyusunannya disesuaikan 
dam dikembangkan dari Standar Praktik Keperawatan Indonesia 
yang dikeluarkan oleh PPNI tahun 2009. Adapun standar praktik 
keperawatan terkait intervensi keperawatan termuat dalam 
Standar III dan IV. Standar III terdiri dari perencanaan, rasional, 
kriteria struktur, kriteria proses dan kriteria hasil. Standar IV terdiri 
dari implementasi, rasional, kriteria struktur, kriteria proses, dan 
kriteria hasil (SIKI, 2018).

Intervensi Keperawatan adalah Treatment/ tindakan atau 
aktivitas spesifik perawat.

Didasarkan pengetahuan dan penilaian klinis mencapai 
luaran yang diharapkan.

b. Komponen Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 
(SIKI)

 Komponen Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 
(SIKI) antara lain:

1) Label
Beberapa kata (1-4 kata) diawali kata benda berfungsi 

sebagai deskriptor atau penjelas.

2) Definisi
Makna dari label intervensi keperawatan. Diawali dengan 

kata kerja berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat bukan 
perilaku pasien. 
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3) Tindakan
Rangkaian perilaku atau aktivitas yang dikerjakan oleh 

perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan 
(SIKI, 2018). 

 Komponen Intervensi Keperawatan (SIKI, 2018).

1) Observasi
Digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa status 

kesehatan pasien Kata: Periksa, identifikasi, monitor. Hindari 
menggunakan kata kaji. 

2) Terapeutik
Tindakan secara langsung berefek memulihkan status 

kesehatan pasien atau dapat mencegah perburukan masalah 
kesehatan pasien. Kata: berikan, lakukan. 

3) Edukasi
Ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pasien merawat 

dirinya dengan membantu pasien memperoleh perilaku baru yang 
dapat mengatasi masalah. Kata: Ajarkan, Anjurkan, Latih. 

4) Kolaborasi
Membutuhkan kerjasama dengan perawat lainnya, tenaga 

kesehata. Membutuhkan gabungan pengetahuan, keterampilan dari 
berbagai profesi kesehatan. Dilakukan jika perawat memerlukan 
penanganan lebih lanjut. Kata : Kolaborasi, rujuk, konsultasikan.

Gambar 5.  Klasifikasi Intervensi Keperawatan Indonesia
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3. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)

a. Pengertian Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)
SLKI merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penentuan luaran keperawatan dalam rangka 
memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif dan etis. 
SLKI dalam penyusunannya telah disesuaikan dan dikembangkan 
dari Standar Praktik Keperawatan Indonesia yang dikeluarkan 
oleh PPNI tahun 2009. Adapun standar praktik keperawatan 
terkait luaran keperawatan termuat dalam Standar III dan Standar 
V. Standar III terdiri dari perencanaan, rasional, kriteria struktur, 
kriteria proses, dan kriteria hasil. Standar V terdiri dari evaluasi, 
rasional, kriteria struktur, kriteria proses, dan kriteria hasil (SLKI, 
2019). SLKI mencakup definisi luaran keperawatan, klasifikasi 
luaran keperawatan, jenis luaran keperawatan, jenis luaran 
keperawatan, komponen luaran keperawatan, dan penerapan 
luaran keperawatan (SLKI, 2019).

b. Komponen Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)
Komponen Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) 

terdiri dari:

1) Label
Kata kunci terkait luaran keperawatan Beberapa kata (1-4 

kata) Diawali kata benda berfungsi sebagai deskriptor atau  penjelas.

2) Ekspektasi
Penilaian terhadap hasil yang diharapkan tercapai.

3) Kriteria Hasil
Karakteristik yang diamati/ diukur. Dasar menilai hasil 

intervensi. Indikator perubahan yang ingin dicapai (SLKI, 2019).

c. Tingkatan Luaran Keperawatan 
Tingkatan Luaran Keperawatan terdiri dari:
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1) Luaran Utama
Luaran prioritas, sifatnya resolutif, membutuhkan kesesuaian 

terbaik dengan diagnosis atau etilogi.

2) Luaran Tambahan
Bukan luaran prioritas, tidak bersifat resolutif, menunjang 

resolusi diagnosis keperawatan. Hanya sesuai dengan beberapa 
etiologi dan digunakan pada setting tertentu (SLKI, 2019). 

d. Jenis Luaran Keperawatan
Jenis Luaran Keperawatan terdiri dari:

1) Positif
Bersihan Jalan Napas Keseimbangan Cairan Integritas Kulit 

dan Jaringan Citra tubuh. 

2) Negatif
Tingkat Nyeri, Tingkat Keletihan, Tingkat Ansietas, Tingkat 

Berduka, Respons Alergi Lokal. 

e. Penerapan dalam asuhan keperawatan
Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama.......Maka 

Luaran Keperawatan (Ekspekstasi) dengan kriteria hasil :
• Kriteria 1 (Hasil)
• Kriteria 2 (Hasil) 
• Kriteria 3 (Hasil)dst
Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 jam maka 

Bersihan Jalan Nafas Meningkat, dengan kriteria hasil:
• Batuk efektif
• Produksi sputum menurun Mengi menurun
• Frekuensi nafas 12-20 kali/ menit (SLKI, 2019).
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B. Aplikasi Kasus Keperawatan dengan menggunakan 
SDKI, SIKI, SLKI

1. Kasus Respirasi
Pasien Anak B, MRS dengan diagnosis Medis Broncho-

pneumonia, setelah perawat melakukan pengkajian didapatkan 
data batuk tidak efektif, ada sputum, suara nafas ronkhi, adanya 
dyspnea, gelisah, frekuensi nafas berubah dan tidak teratur. 
Buatlah diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan dan luaran 
keperawatan  berdasarkan kasus di atas?

Problem/ masalah keperawatan
Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif

Penyebab
Hipersekresi Jalan Nafas

Gejala dan Tanda
Batuk tidak efektif, ada sputum, suara nafas ronkhi, ada 

diysnea, gelisah, frekuensi nafas berubah dan tidak teratur.

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif berhubungan dengan 

hipersekresi jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, ada 
sputum, suara nafas ronkhi, ada dyspea, gelisah, frekuensi nafas 
berubah dan tidak teratur.

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 jam, maka 

bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif 
meningkat, produksi sputum menurun, ronkhi menurun, sesak 
menurun, frekuensi nafas membaik, pola nafas membaik. 

Intervensi Utama 
1. Latihan Batuk Efektif
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2. Manajemen Jalan Nafas
3. Pemantauan Respirasi

Intervensi Penunjang
1. Dukungan Kepatuhan Program Pengobatan
2. Edukasi Fisioterapi dada
3. Edukasi pengukuran respirasi
4. Fisioterapi dada

Intervensi utama: 1. Latihan batuk efektif

Observasi
1. Identifikasi kemampuan batuk
2. Monitor adanya retensi sputum
3. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas
4. Monitor input dan output cairan (jumlah dan 

karakteristiknya)

Terapeutik
1. Atur posisi semi fowler atau fowler
2. Pasang perlak dan bengkok 
3. Buang secret pada tempat sputum

Edukasi 
1. Jelaskan tujuan dan proseudr batuk efektif
2. Anjurkan tarik nafas dalam melalui hidung selama 4 

detik, ditahan selama 2 detik kemudian keluarkan dan 
mulut dengan bibir dibulatkan selama 8 detik

3. Anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali
4. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas 

dalam yang ketiga
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Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran

Intervensi utama: 2: Manajemen jalan nafas

Observasi
1. Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman dan usaha 

nafas)
2. Monitor bunyi nafas tambahan
3. Monitor sputum (jumlah, warna dan aroma)

Terapeutik
1. Pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head tilt atau 

shin lift (jaw thrust jika curiga trauma servical)
2. Posisikan posisi semi fowler atau fowler
3. Berikan minum hangat
4. Lakukan fisioterapi dada jika perlu
5. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik
6. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan 

endotrakea
7. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forcep McGill
8. Berikan oksigen jika perlu.

Edukasi
1. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari jika tidak kontra 

indikasi
2. Ajarkan teknik batuk efektif

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian bronchodilator, ekspektoran, 

mukolitik, jika perlu.
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Intervensi Keperawatan Utama : 3. Pemantauan Respirasi

Observasi
1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya nafas.
2. Monitor pola nafas
3. Monitor kemampuan batuk efektif
4. Monitor adanya produksi sputum
5. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru
6. Auskultasi bunyi nafas
7. Monitor saturasi oksigen
8. Monitor nilai analisis gas darah 

Terapeutik
1. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien
2. Dokumentasikan hasil pemantauan

Edukasi
1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
2. Informasikan hasil pemantauan jika perlu

2. Kasus 2 : Sirkulasi
Seorang perempuan berusia 57 tahun dirawat di Ruang 

perawatan intermediate dengan keluhan sesak nafas dan mudah 
lelah. Riwayat hipertensi sejak 20 tahun yang lalu dan riwayat 
infark miokard 10 tahun yang lalu, tekanan darah 160/100 
mmHg, frekuensi nadi 98 x/menit, frekuensi nafas 24 x/menit, 
distensi vena jugularis, terdengar ronkhi dan edema ekstremitas 
+2, sianosis, CRT > 3 detik. 

Buatlah diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan dan 
luaran keperawatan  berdasarkan kasus di atas?

Problem/masalah keperawatan
Penurunan Curah Jantung
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Penyebab
Perubahan preload dan afterload

Gejala dan Tanda
Sesak nafas, mudah lelah, distensi vena jugularis, edema 

ekstremitas +2, sianosis, CRT > 3 detik. 

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Penurunan Curah Jantung berhubungan dengan Perubahan 

preload dan afterload dibuktikan dengan Sesak nafas, mudah lelah, 
distensi vena jugularis, edema ekstremitas +2, sianosis, CRT > 3 
detik. 

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka lelah 

menurun, edema menurun, distensi vena jugularis menurun, 
dispnea menurun, dan sianosis menurun.

Intervensi Utama 
1. Perawatan Jantung
2. Perawatan Jantung Akut

Intervensi Penunjang
1. Code Management
2. Edukasi Rehabilitasi Jantung
3. Insersi Intravena

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Perawatan Jantung

Observasi
1. Identifikasi tanda/gejala primer penurunan curah 

jantung (meliputi dispnea, kelelahan 
2. Identifikasi tanda/gejala sekunder penurunan 

curah jantung (meliputi peningkatan berat badan, 
hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi, ronkhi 
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basah, oliguria, batuk, kulit pucat)
3. Monitor tekanan darah (termasuk tekanan darah 

orthostik, jika perlu)
4. Monitor intake dan output cairan
5. Monitor berat badan setiap hari pada waktu yang sama
6. Monitor saturasi oksigen
7. Monitor keluhan nyeri dada (mis. Intensitas, lokasi, 

radiasi, durasi, presivitasi yang mengurangi nyeri)
8. Monitor EKG 12 sadapan
9. Monitor aritmia (kelainan irama dan frekuensi)
10. Monitor nilai laboratorium jantung (mis. Elektrolit, 

enzim jantung, BNP, Ntpro-BNP)
11. Monitor fungsi alat pacu jantung
12. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum 

pemberian obat ( mis. Beta blocker, ACE inhibitor, 
calcium channel blocker, digoksin).

Terapeutik
1. Posisikan pasien semi-Fowler atau Fowler dengan kaki 

ke bawah atau posisi nyaman 
2. Berikan diet jantung yang sesuai (mis. Batasi asupan 

kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak)
3. Gunakan stocking elastis atau pneumatik intermitten, 

sesuai indikasi
4. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya 

hidup sehat
5. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres, jika 

perlu
6. Berikan dukungan emosional dan spiritual
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7. Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi 
oksigen > 94%

Edukasi 
1. Anjurkan beraktifitas fisik sesuai toleransi
2. Anjurkan beraktifitas fisik secara bertahap
3. Anjurkan berhenti merokok
4. Ajarkan pasien dan keluarga mengukur berat badan 

harian
5. Ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output 

cairan harian

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian antiaritmia, jika perlu
2. Rujuk ke program rehabilitasi jantung

Intervensi Keperawatan Utama: 2. Perawatan Jantung Akut

Observasi
1. Identifikasi karakteristik nyeri dada (meliputi faktor 

pemicu dan pereda, kualitas, lokasi, radiasi, skala, durasi, 
dan frekuensi)

2. Monitor EKG 12 sadapan untuk perubahan ST dan T
3. Monitor aritmia (kelainan irama dan frekuensi)
4. Monitor elekrolit yang dapat meningkatkan risiko 

aritmia (mis. Kalium, magnesium serum)
5. Monitor enzim jantung (mis. CK, CK-MB, Troponin T, 

Troponin I)
6. Monitor saturasi oksigen
7. Identifikasi straifikasi pada sindrom koroner akut (mis. 

Skor TIMI, Killip, Crusade)
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Terapeutik
1. Pertahankan tirah baring minimal 12 jam
2. Pasang akses intravena
3. Puasakan hingga bebas nyeri
4. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi ansietas dan 

stres
5. Sediakan lingkungan yang kondusif untuk beristirahat 

dan pemulihan
6. Siapkan menjalani intervensi koroner perkutan, jika 

perlu
7. Berikan dukungan emosional dan spiritual

Edukasi
1. Anjurkan segera melaporkan nyeri dada
2. Anjurkan menghindari manuver valsava (misal. 

Mengedan saat BAB atau batuk)
3. Jelaskan tindakan yang dijalani pasien
4. Ajarkan teknik menurunkan kecemasan dan ketakutan

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian antiplatelet, jika perlu.
2. Kolaborasi pemberian antiangina (misal. Nitrogliserin, 

beta blocker, calcium channel blocker)
3. Kolaborasi pemberian morfin, jika perlu
4. Kolaborasi pemberian inotropik, jika perlu
5. Kolaborasi pemberian obat untuk mencegah manuver 

Valsava (mis. Pelunak tinja, antiemetik)
6. Kolaborasi pencegahan trombus dengan antikoagulan, 

jika perlu
7. Kolaborasi pemeriksaan x-ray dada, jika perlu. 
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3. Kasus 3: Pencernaan
Seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat dengan keluhan 

perut membesar dan terasa tidak nyaman. Hasil pengkajian: mual 
sejak 2 minggu yang lalu, nafsu makan menurun, BB menurun ± 5 
kg (dalam 1 bulan), frekuensi napas 21 x/menit, frekuensi nadi 89 
x/menit, TD 100/75 mmHg. Pasien riwayat minum alkohol sejak 
20 tahun yang lalu.

Problem/ masalah keperawatan
Defisit Nutrisi

Penyebab
Ketidakmampuan menelan makanan

Gejala dan Tanda
BB menurun ± 5 kg (dalam 1 bulan), nafsu makan menurun, 

Mual sejak 2 minggu yang lalu

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan 

menelan makanan dibuktikan dengan BB menurun ± 5 kg (dalam 
1 bulan), nafsu makan menurun, Mual sejak 2 minggu yang lalu

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka porsi 

makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, IMT 
membaik, frekuensi makan membaik, nafsu makan membaik. .

Intervensi Utama 
1. Manajemen Nutrisi
2. Promosi Berat Badan

Intervensi Penunjang
1. Dukungan kepatuhan program pengobatan
2. Edukasi Diet
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3. Konseling nutrisi

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Manajemen Nutrisi

Observasi
1. Identifikasi indikasi pemberian nutrisi parenteral 

(mis. Gangguan absorbsi makanan mengistirahatkan 
usus, gangguan motilitas usus, jalur enteral tidak 
memungkinan).

2. Identifikasi jenis akses parenteral yang diperlukan (mi. 
perifer, sentral)

3. Monitor reaksi alergi pemberian nutrisi parenteral
4. Monitor kepatenan akses intravena
5. Monitor asupa nutrisi
6. Monitor terjadinya komplikasi (mis. Mekanik, septik, 

metabolik)

Terapeutik
1. Hitung kebutuhan kalori
2. Berikan nutrisi parenteral, sesuai indikasi
3. Atur kecepatan pemberian infis dengan tepat
4. Gunakan infusion pump, jika tersedia
5. Hindari pengambilan sampel darah dan pemberian obat 

pada jalur nutrisi parenteral
6. Hindari kantung terpasang lebih dari 24 jam

Edukasi
1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemberian nutrisi 

parenteral

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemasangan akses vena sentral, jika perlu. 
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Intervensi Keperawatan Utama: 2. Promosi Berat Badan

Observasi
1. Identifikasi kemungkinan penyebab BB kurang
2. Monitor adanya mual dan muntah
3. Monitor jumlah kalori yang dikonsumsi sehari-hari
4. Monitor berat badan
5. Monitor albumin, limfosit, dan elektrolit serum

Terapeutik
1. Berikan perawatan mulut sebelum pemberian makan, 

jika perlu.
2. Sediakan makanan yang tepat sesuai kondisi pasien (mis. 

Makanan dengan tekstur halus, makanan yang diblender, 
makanan cair yang diberikan melalui NGT gastrostomi, 
total parenteral nutrion sesuai indikasi)

3. Hidangkan makanan secara menarik
4. Berikan suplemen, jika perlu.
5. Berikan pujian pada pasien/ keluarga untuk peningkatan 

yang dicapai.

Edukasi
Jelaskan jenis makanan yang bergizi tinggi, namun tetap 

terjangkau. Jelaskan peningkatan asupan kalori yang dibutuhkan

4. Kasus 4: Persyarafan
Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruangan bedah 

pasca operasi haru pertama pada telinga bagian tengah. Hasil 
pengkajian; pasien mengatakan nyeri operasi, skala 7 (0-10) dan 
mual. Ekspresi wajah meringis saat menahan nyeri, masih terasa 
lemas, dan takut untuk bergerak. TD 100/80 mmHg, frekuensi 
nadi 100 x/menit, frekuensi napas 18 x/menit, dan suhu 36,7 ºC. 
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Pasien menanyakan kapan boleh pulang.

Problem/ masalah keperawatan
Nyeri Akut

Penyebab
Agen pencedera fisik (prosedur operasi)

Gejala dan Tanda
Mengeluh nyeri operasi, skala 7, ekspresi wajah meringis saat 

menahan nyeri, terasa lemas, dan takut untuk bergerak.

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisik 

(prosedur operasi) dibuktikan dengan Mengeluh nyeri operasi, 
skala 7, ekspresi wajah meringis saat menahan nyeri, terasa lemas, 
dan takut untuk bergerak.

Rumusan Luaran Keperawatan
Tingkat Nyeri

Intervensi Utama 
1. Manajemen Nyeri
2. Pemberian Analgesik

Intervensi Penunjang
1. Edukasi Manajemen Nyeri
2. Edukasi Teknik Napas
3. Kompres Dingin

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Manajemen Nyeri

Observasi
1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas dan intensitas nyeri
2. Identifikasi skala nyeri
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3. Identifikasi respons nyeri non verbal
4. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
5. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
6. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 
7. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah 

diberikan
8. Monitor efek samping penggunaan analgesik

Terapeutik
1. Berikan tenkin nonfarmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri (mis. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, 
biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi 
terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain). 

2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. 
Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingingan).

3. Fasilitasi istirahat dan tidur
4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan 

strategi meredakan nyeri

Edukasi 
1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri
2. Jelaskan strategi meredakan nyeri
3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
4. Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mnegurangi rasa 

nyeri

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. 
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Intervensi Keperawatan Utama: 2. Pemberian Analgesik

Observasi
1. Identifikasi karakteristik nyeri (mis. pencetus, pereda, 

kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, durasi)
2. Identifikasi riwayat alergi obat
3. Identifikasi kesesuaian jenis analgesik (mis. narkotika, 

non-narkotik, atau NSAID) dengan tingkat keparahan 
nyeri.

4. Monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah 
pemberian analgesik

5. Monitor efektivitas analgesik

Terapeutik
1. Diskusikan jenis analgesik yang disukai untuk mencapai 

analgesia optimal, jika perlu.
2. Pertimbangkan penggunaan infus kontinu, atau bolus 

opioid untuk mempertahankan kadar serum 
3. Tetapkan target efektifitas analgesik untuk 

mengoptimalkan respons pasien
4. Dokumentasikan respons terhadap efek analgesik dan 

efek yang tidak diinginkan

Edukasi
1. Jelaskan efek terapi dan efek samping obat

Kolaborasi 
1. Kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik, sesuai 

indikasi.

5. Kasus 5: Muskuloskeletal
Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke poli bedah 
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dengan keluhan nyeri dan kaku pada persediaan kaki. Hasil 
pengkajian skala nyeri 2 bertambah saat pagi, lemas, kesulitan saat 
bergerak dan nyeri bertambah saat digerakkan pada ekstremitas 
atas, pasien juga mengeluh penyakitnya tidak sembuh-sembuh, 
tanda herberden’s (+) dan bouchard node (+). Pasien tidak 
mempunyai riwayat penyakit asam urat.

Problem/ masalah keperawatan
Gangguan mobilitas fisik

Penyebab
Kekakuan sendi

Gejala dan Tanda
Pasien mengeluh nyeri dan kaku pada persediaan kaki, skala 

nyeri 2 bertambah saat pagi, lemas, kesulitan saat bergerak dan 
nyeri bertambah saat digerakkan pada ekstremitas atas, pasien juga 
mengeluh penyakitnya tidak sembuh-sembuh, tanda herberden’s 
(+) dan bouchard node (+).

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan 

sendi dibuktikan dengan Pasien mengeluh nyeri dan kaku 
pada persediaan kaki, skala nyeri 2 bertambah saat pagi, lemas, 
kesulitan saat bergerak dan nyeri bertambah saat digerakkan pada 
ekstremitas atas, pasien juga mengeluh penyakitnya tidak sembuh-
sembuh, tanda herberden’s (+) dan bouchard node (+).

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka pergerakan 

aktivitas meningkat, kekuatan otot meningkat, Rentang gerak 
(ROM) meningkat, Nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku 
sendi menurun dan kelemahan fisik menurun. 
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Intervensi Utama 
1. Dukungan Ambulasi
2. Dukungan Mobilisasi

Intervensi Penunjang
1. Edukasi Latihan Fisik
2. Edukasi Teknik Ambulasi
3. Manajemen Nyeri
4. Pengaturan Posisi

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Dukungan Ambulasi

Observasi
1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
2. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi
3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum 

memulai ambulasi
4. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi

Terapeutik
1. Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu (mis. 

tongkat, kruk)
2. Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika perlu
3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam 

meningkatkan ambulasi

Edukasi
1. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi
2. Anjurkan melakukan ambulasi dini
3. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan (mis. 

berjalan dari tempat tidur ke kursi roda, berjalan dari 
tempat tidur ke kamar mandi, berjalan sesuai toleransi)
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Intervensi Keperawatan Utama: 2. Dukungan Mobilisasi

Observasi
1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya
2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan
3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum 

memulai mobilisasi
4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Terapeutik
1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. 

pagar tempat tidur)
2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu
3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien meningkatkan 

pergerakan

Edukasi
1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi
2. Anjurkan mobilisasi dini
3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. 

duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah 
dari tempat tidur ke kursi)

6. Kasus 6: Sistem Perkemihan
Anak laki-laki 4 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan 

bengkak pada muka, sakit kepala. Berat badan meningkat  drastis, 
mudah lelah. Hasil pengkajian oedema seluruh tubuh, conjungtiva 
pucat, porsi makan tidak dihabiskan, hematuria (AIPNI, 2018).

Problem/ masalah keperawatan
Hipervolemia

Penyebab
Gangguan aliran balik vena
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Gejala dan Tanda
Anak mengeluh bengkak pada muka, sakit kepala. Berat 

badan meningkat  drastis, mudah lelah. Hasil pengkajian oedema 
seluruh tubuh, conjungtiva pucat, porsi makan tidak dihabiskan, 
hematuria

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Hipervolemia berhubungan dengan gangguan aliran balik 

vena dibuktikan dengan Anak mengeluh bengkak pada muka, 
sakit kepala. Berat badan meningkat  drastis, mudah lelah. Hasil 
pengkajian oedema seluruh tubuh, conjungtiva pucat, porsi makan 
tidak dihabiskan, hematuria

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka asupan 

cairan meningkat, output urin meningkat, membran mukosa 
lembab meningkat, asupan makanan meningkat, edema menurun, 
dehidrasi menurun, tekanan darah membaik, frekuensi nadi 
membaik, turgor kulit membaik. 

Intervensi Utama 
1. Manajemen Hipervolemia
2. Pemantauan Cairan

Intervensi Penunjang
1. Dukungan kepatuhan Program Pengobatan
2. Edukasi Nutrisi Parenteral
3. Kateterisasi urine
4. Manajemen Medikasi

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Manajemen Hipervolemia

Observasi
1. Periksa tanda dan gejala hipervolemia (mis. ortopnea, 
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dispnea, edema, JVP/CVP meningkat, refleks 
hepatojugular positif, suara nafas tambahan)

2. Identifikasi penyebab hipervolemia
3. Monitor status hemodinnamik (mis. frekuensi jantung, 

tekanan darah, MAP, CVP, jika tersedia)
4. Monitor intake dan output cairan
5. Monitor tanda hemokonsentrasi (mis, kadar natrium, 

BUN, hematokrit, berat jenis urine)
6. Monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma 

(mis. kadar protein dan albumin meningkat)
7. Monitor kecepatan infus secara ketat
8. Monitor efek samping diuretik (mis. hipotensi ortostatik, 

hipovolemia, hipokalemia, hiponatremia).

Terapeutik
1. Timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama
2. Batasi asupan cairan dan garam
3. Tinggikan kepala tempat tidur 30-40º

Edukasi
1. Anjurkan melapor jika haluaran urin < 0,5 ml/kg/jam 

dalam 6 jam
2. Anjurkan melapor jika BB bertambah > 1 kg dalam sehari
3. Ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan 

haluaran cairan
4. Ajarkan cara membatasi cairan

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian diuretik
2. Kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat 

diuretik
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3. Kolaborasi pemberian continous renal placement 
therapy (CRRT), jika perlu

Intervensi Keperawatan Utama: 2. Pemantauan cairan

Observasi
1. Monitor frekuensi dan kekuatan nadi
2. Monitor kekuatan nafas
3. Monitor tekanan darah
4. Monitor berat badan
5. Monitor waktu pengisian kapiler
6. Monitor elastisitas atau turgor kulit
7. Monitor jumlah, warna dan berat jenis urin
8. Monitor kadar albumin dan protein total
9. Monitor hasil pemeriksaan serum (mis. osmolaritas 

serum, hematokrit, natrium, kalium, BUN).
10. Monitor intake dan output cairan
11. Identifikasi tanda-tanda hipovolemia (mis, frekuensi nadi 

meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, 
tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, 
membran mukosa kering, volume urine menurun, 
hematokrit meningkat, haus, lemah, konsentrasi  urine 
meningkat, berat badan menurun dalam waktu singkat).

12. Identifikasi tanda-tanda hipervolemia (mis. dispnea, 
edema perifer, edema anasarka, JVP meningkat, CVP 
meningkat, refleks hepatojugular positif, berat badan 
menurun dalam waktu singkat)

13. Identifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan (mis. 
prosedur pembedahan mayor, trauma/perdarahan, luka 
bakar, aferesis, obstruksi intestinal, peradangan pankreas, 
penyakit ginjal dan kelenjar, disfungsi intestinal)
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Terapeutik
1. Atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi 

pasien
2. Dokumentasikan hasil pemantauan 

Edukasi 
1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
2. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu

7. Kasus 7: Sirkulasi
Seorang perempuan berusia 46 tahun dirawat di Ruang 

Interna dengan DHF. Hasil pengkajian ditemukan suhu 38,2º, 
terdapat petekie pada kedua lengan pasie n, dan lemas. Hb: 12 
mg/dl, hematokrit 50%, trombosit : 45.000 /mm.

Problem/ masalah keperawatan
Risiko Perdarahan

Penyebab
Gangguan Koagulasi trombositopenia

Gejala dan Tanda
Suhu tubuh 38,2 ºC, terdapat petekie pada kedua lengan 

pasie n, dan lemas. Hb: 12 mg/dl, hematokrit 50%, trombosit : 
45.000 /mm.

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Resiko Perdarahan berhubungan dengan Gangguan 

Koagulasi trombositopenia dibuktikan dengan terdapat petekie 
pada kedua lengan pasie n, dan lemas. Hb: 12 mg/dl, hematokrit 
50%, trombosit : 45.000 /mm.

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka membran 

mukosa lembap meningkat, kelembapan kulit meningkat, 
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hemoptisis menurun, hematemesis menurun, hematuria 
menurun, hemoglobin membaik, hematokrit membaik, 
tekanan darah membaik, frekuensi nadi membaik, suhu tubuh 
membaik.

Intervensi Utama 
1. Pencegahan Perdarahan

Intervensi Penunjang
1. Manajemen Trombolitik
2. Pemantauan Cairan
3. Pemantauan tanda vital
4. Pencegahan syok

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Pencegahan Perdarahan

Observasi
1. Monitor tanda dan gejala perdarahan
2. Monitor nilai hematokrit/ hemoglobin sebelum dan 

setelah kehilangan darah
3. Monitor tanda-tanda vital orthostatik
4. Monitor koagulasi (mis. Protrombin time (PT), Partial 

Tromboplastin Time (PTT), fibrinogen, degradasi fibrin 
dan/ atau platelet)

Terapeutik
1. Pertahankan bed rest selama perdarahan
2. Batasi tindakan invasif, jika perlu
3. Gunakan kasur pencegah decubitus
4. Hindari pengukuran suhu rektal

Edukasi
1. Jelaskan tanda dan gejala perdarahan
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2. Anjurkan menggunakan kaus kaki saat ambulasi
3. Anjurkan peningkatan asupan cairan untuk menghindari 

konstipasi
4. Anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan
5. Anjurkan meningkatkan asupan makanan dan  vitamin K
6. Anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan, jika 

perlu.
2. Kolaborasi pemberian produk darah, jika perlu
3. Kolaborasi pemberian pelunak tinja, jika perlu. 

8. Kasus 8 : Sistem Kardiovaskuler
Seorang laki-laki usia 64 tahun dirawat diruang penyakit 

dalam dengan keluhan sesak napas dan kedua kaki bengkak. Sesak 
dirasakan memberat saat pasien beraktivitas. Hasil pengkajian 
didapatkan: Pasien terlihat pucat dan sianosis, lemah dan tidak 
berdaya. TD : 170/ 100 mmHg, Frekuensi nadi : 100x/ menit, dan 
lemah, frekuensi napas 24 x/menit, dan dangkal, suhu: 37ºC, foto 
toraks menunjukkan CTR : 65%. 

Problem/ masalah keperawatan
Penurunan Curah Jantung

Penyebab
Perubahan Preload

Gejala dan Tanda
Pasien mengeluh sesak napas dan kedua kaki bengkak. Sesak 

dirasakan memberat saat pasien beraktivitas. Hasil pengkajian 
didapatkan: Pasien terlihat pucat dan sianosis, lemah dan tidak 
berdaya. TD : 170/ 100 mmHg, Frekuensi nadi : 100x/ menit, dan 
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lemah, frekuensi napas 24 x/menit, dan dangkal, suhu: 37ºC, foto 
toraks menunjuukan CTR : 65%. 

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Penurunan Curah Jantung berhubungan dengan Perubahan 

Preload dibuktikan dengan sesak napas dan kedua kaki bengkak. 
Sesak dirasakan memberat saat pasien beraktivitas. Hasil 
pengkajian didapatkan: Pasien terlihat pucat dan sianosis, lemah 
dan tidak berdaya. TD : 170/ 100 mmHg, Frekuensi nadi : 100x/ 
menit, dan lemah, frekuensi napas 24 x/menit, dan dangkal, suhu: 
37ºC, foto toraks menunjuukan CTR : 65%.  

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka kekuatan 

nadi perifer meningkat, edema menurun, dispnea menurun, lelah 
menurun, pucat/sianosis menurun, tekanan darah membaik dan 
pengisian kapiler membaik. 

Intervensi Utama 
1. Perawatan Jantung
2. Perawatan Jantung Akut

Intervensi Penunjang
1. Dukungan kepatuhan program pengobatan
2. Edukasi proses penyakit
3. Identifikasi risiko
4. Edukasi Latihan fisik

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Perawatan Jantung

Observasi
1. Identifikasi tanda/gejala primer penurunan curah 

jantung (meliputi dispnea, kelelahan 
2. Identifikasi tanda/gejala sekunder penurunan 



77Dokumentasi  Keperawatan  ■

curah jantung (meliputi peningkatan berat badan, 
hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi, ronkhi 
basah, oliguria, batuk, kulit pucat)

3 Monitor tekanan darah (termasuk tekanan darah 
orthostik, jika perlu)

4. Monitor intake dan output cairan
5. Monitor berat badan setiap hari pada waktu yang sama
6. Monitor saturasi oksigen
7. Monitor keluhan nyeri dada (mis. Intensitas, lokasi, 

radiasi, durasi, presivitasi yang mengurangi nyeri)
8. Monitor EKG 12 sadapan
9. Monitor aritmia (kelainan irama dan frekuensi)
10. Monitor nilai laboratorium jantung (mis. Elektrolit, 

enzim jantung, BNP, Ntpro-BNP)
11. Monitor fungsi alat pacu jantung
12. Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum 

pemberian obat ( mis. Beta blocker, ACE inhibitor, 
calcium channel blocker, digoksin).

Terapeutik
1. Posisikan pasien semi-Fowler atau Fowler dengan kaki 

ke bawah atau posisi nyaman 
2. Berikan diet jantung yang sesuai (mis. Batasi asupan 

kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak)
3. Gunakan stocking elastis atau pneumatik intermitten, 

sesuai indikasi
4. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya 

hidup sehat
5. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stres, jika 

perlu
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6. Berikan dukungan emosional dan spiritual
7. Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi 

oksigen > 94%

Edukasi 
1. Anjurkan beraktifitas fisik sesuai toleransi
2. Anjurkan beraktifitas fisik secara bertahap
3. Anjurkan berhenti merokok
4. Ajarkan pasien dan keluarga mengukur berat badan 

harian
5. Ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output 

cairan harian

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian antiaritmia, jika perlu
2. Rujuk ke program rehabilitasi jantung

Intervensi Keperawatan Utama: 2. Perawatan Jantung Akut

Observasi
1. Identifikasi karakteristik nyeri dada (meliputi faktor 

pemicu dan pereda, kualitas, lokasi, radiasi, skala, durasi, 
dan frekuensi)

2. Monitor EKG 12 sadapan untuk perubahan ST dan T
3. Monitor aritmia (kelainan irama dan frekuensi)
4. Monitor elekrolit yang dapat meningkatkan risiko 

aritmia (mis. Kalium, magnesium serum)
5. Monitor enzim jantung (mis. CK, CK-MB, Troponin T, 

Troponin I)
6. Monitor saturasi oksigen
7. Identifikasi straifikasi pada sindrom koroner akut (mis. 

Skor TIMI, Killip, Crusade)
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Terapeutik
1. Pertahankan tirah baring minimal 12 jam
2. Pasang akses intravena
3. Puasakan hingga bebas nyeri
4. Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi ansietas dan 

stres
5. Sediakan lingkungan yang kondusif untuk beristirahat 

dan pemulihan
6. Siapkan menjalani intervensi koroner perkutan, jika 

perlu
7. Berikan dukungan emosional dan spiritual

Edukasi
1. Anjurkan segera melaporkan nyeri dada
2. Anjurkan menghindari manuver valsava (misal. 

Mengedan saat BAB atau batuk)
3. Jelaskan tindakan yang dijalani pasien
4. Ajarkan teknik menurunkan kecemasan dan ketakutan

Kolaborasi
1. Kolaborasi pemberian antiplatelet, jika perlu.
2. Kolaborasi pemberian antiangina (misal. Nitrogliserin, 

beta blocker, calcium channel blocker)
3. Kolaborasi pemberian morfin, jika perlu
4. Kolaborasi pemberian inotropik, jika perlu
5. Kolaborasi pemberian obat untuk mencegah manuver 

Valsava (mis. Pelunak tinja, antiemetik)
6. Kolaborasi pencegahan trombus dengan antikoagulan, 

jika perlu
7. Kolaborasi pemeriksaan x-ray dada, jika perlu.
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9. Kasus: Sistem Persyarafan
Seorang perempuan berusia 75 tahun dirawat di ruang 

neurologi dengan diagnosa medis stroke hemorhagie. Hasil 
pengkajian stupor dengan GCS 9, kesan hemiparese dextra. TD 
190/100 mmHg, frekuensi nadi 100 x/menit, frekuensi 26 x/
menit dan suhu 37ºC. CT scan menunjukkan adanya gambaran 
hiperden pada daerah frontotemporal kanan.

Problem/masalah keperawatan
Risiko perfusi serebral tidak efektif

Faktor risiko
Hipertensi

Gejala dan Tanda
Pasien mengalami stroke hemorhagie dengan kondisi 

stupor, GCS 9, kesan hemiparese dextra. TD 190/100 mmHg, 
frekuensi nadi 100 x/menit, frekuensi 26 x/menit dan suhu 37ºC. 
CT scan menunjukkan adanya gambaran hiperden pada daerah 
frontotemporal kanan.

Rumusan Diagnosa Keperawatan
Risiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan 

Hipertensi

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka tingkat 

kesadaran meningkat, kognitif meningkat, sakit kepala menurun, 
gelisah menurun, tekanan arteri rata-rata membaik, tekanan intra 
kranial membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah 
diastolik membaik, refleks saraf membaik. 
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Intervensi Utama 
1. Manajemen Tekanan intra kranial
2. Pemantauan tekanan intra kranial

Intervensi Penunjang
1. Edukasi program pengobatan
2. Edukasi diet
3. Pemantauan neurologis
4. Pemantaun tanda vital

Intervensi Keperawatan Utama: 1. Pemantauan Tekanan 
Intra Kranial

Observasi
1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi 

menempati ruang, gangguan metabolisme, edema 
serbral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran 
cairan serebrospinal, hipertensi intrakranial idiopatik.

2. Monitor peningkatan TD
3. Monitor pelebaran tekanan nadi
4. Monitor penurunan frekuensi jantung
5.  Monitor iregularitas irama nafas
6. Monitor penurunan tingkat kesadaran
7. Monitor perlambatan atau ketidaksimetrisan respon 

pupil
8. Monitor kadar CO2 dan pertahankan dalam rentang 

yang diindikasikan
9. Monitor tekanan perfusi serebral
10. Monitor jumlah, kecepatan, dan karakteristik cairan 

serebrospinal
11. Monitor efek stimulus lingkungan terhadap TIK.
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Terapeutik
1. Ambil sampel drainase cairan serebrospinal
2. Kalibrasi transduser
3. Pertahankan sterilitas sistem pemantauan
4. Pertahankan posisi kepala dan leher netral
5. Bilas sistem pemantauan, jika perlu.
6. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien
7. Dokumentasikan hasil pemantauan

Edukasi
1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
2. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu.

10. Kasus 10: Sistem Kesehatan Reproduksi
Seorang perempuan 35 tahun datang ke poliklinik ginekologi 

dengan keluhan tidak dpat melakukan aktivitas seksual dalam 
1 bulan terakhir dikarenakan keputihan yang berbau, dan ada 
perdarahan pasien merasakan nyeri pada saat berhubungan suami 
istri. 

Problem/ masalah keperawatan
Disfungsi seksual

Penyebab
Perubahan fungsi/ struktur (mis. proses penyakit). 

Gejala dan Tanda
Pasien mengeluh tidak dapat melakukan aktivitas seksual 

dalam 1 bulan terakhir dikarenakan keputihan yang berbau, dan 
ada perdarahan pasien merasakan nyeri pada saat berhubungan 
suami istri. 
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Rumusan Diagnosa Keperawatan
Disfungsi seksual berhubungan dengan Disfungsi seksual 

dibuktikan dengan Pasien mengeluh tidak dpat melakukan 
aktivitas seksual dalam 1 bulan terakhir dikarenakan keputihan 
yang berbau, dan ada perdarahan pasien merasakan nyeri pada 
saat berhubungan suami istri. 

Rumusan Luaran Keperawatan
Setelah dilakukan tindakan keperawatan, maka kepuasan 

hubungan seksual meningkat, keluhan nyeri saat berhubungan 
seksual menurun, kesulitan melakukan hubungan seksual 
menurun, keluhan hubungan seksual terbatas menurun. 

Intervensi Utama 
1. Konseling seksualitas

Intervensi Penunjang
1. Pemberian obat
2. Pemberian obat vaginal

Intervensi Keperawatan Utama: 1.Konseling seksualitas

Observasi
1. Identifikasi tingkat pengetahuan, masalah sistem 

reproduksi, masalah seksualitas, dan penyakit menular 
seksual

2. Identifikasi waktu disfungsi seksualitas dan kemungkinan 
penyebab

3. Monitor stres, kecemasan, depresi dan penyebab 
disfungsi seksualitas
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Terapeutik
1. Fasilitas komunikasi antara pasien dengan pasangan
2. Berikan kesempatan kepada pasangan untuk 

menceritakan permasalahan seksual
3. Berikan pujian terhadap perilaku yang benar
4. Berikan saran yang sesuai kebutuhan pasangan dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak 
menghakimi

Edukasi
1. Jelaskan efek pengobatan, kesehatan dan penyakit 

terhadap disfungsi  seksual
2. Informasikan pentingnya modifikasi pada aktivitas 

seksual

Kolaborasi
1. Kolaborasi dengan spesialis seksologi, jika perlu. 
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