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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat ini Profesi Keperawatan mulai mengembangkan diri, dari yang
bersifat vocasional menuju keperawatan yang profesional dalam memberikan
pelayanan

keperawatan

yang profesional

dalam

memberikan

pelayanan

keperawatan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan dan perkembangan
masyarakat. Manajemen merupakan suatu proses dalam menyelesaikan masalah
pekerjaan melalui orang lain sedangkan manajemen keperawatan adalah suatu
proses pekerjaan melalui anggota staf

keperawatan untuk memberikan

keperawatan yang profesional (Priharjo, 1995).
Dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan
berkualitas diperlukan suatu manajemen yang tepat dalam mendukung segala
kegiatan agar pelayanan untuk diberikan dalam mencapai sasaran yang tepat dan
memiliki efisiensi yang tinggi.
Proses manajemen seperti halnya juga proses keperawatan, menggunakan
langkah–langkah

metode

ilmiah.

Manajemen

merupakan

suatu

proses

mengumpulkan dan mengorganisir sumber – sumber dalam mencapai tujuan
melalui kerja orang lain yang mencerminkan kedinamisan organisasi. Manajemen
memiliki beberapa elemen penting yang dikenal dengan singkatan POASDC
(Planning, Organiting, Actuating, Staffing, Directing, dan Controlling) yang
kesemuannya ini harus saling mendukung dan berjalan dengan baik demi
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tercapainya suatu tujuan organisasi yang dalam hal ini organisasi keperawatan.
(Gillies, 1989).
Untuk kelancaran proses manajemen ini dapat berjalan dengan baik, maka
sangat dibutuhkan seorang manajer keperawatan yang dapat menjalankan tugas
untuk melaksanakan fungsi – fungsi manajemen keperawatan untuk memberikan
asuhan keperawatan yang efektif bagi pasien dan keluarganya.
Dimasa yang akan datang pelayanan rumah sakit, yang mendapat
dukungan dari kemajuan teknologi, berkembang seiring dengan tuntutan
modernisasi sehingga menjadi semakin bervariasi. Kualitas dan kapasitas
pelayanan rumah sakit juga mengalami peningkatan sejalan dengan tuntutan
pelanggan. Rumah sakit saat ini penuh dengan peralatan medis mutakhir untuk
mendukung pelayanan medik, sementara itu di sisi administrasi era digital
semakin kuat mengakar pada setiap komponen pelayanan non medik di rumah
sakit. ( Purwanto,2007).
Perkembangan rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan melaju
demikian pesat. Situasi ini terjadi karena peran dan fungsi rumah sakit yang
sangat dominan dalam menjaga status pada sisi lain, pengguna rumah sakit mulai
menuntut standar kualitas pelayanan yang mengedepankan keselamatan dan
efisiensi. Pelanggan rumah sakit menjadi semakin kritis dan semakin
”well-informed” atas semua jasa yang diterimanya serta kewajibannya untuk
membayar biaya pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari tingkat pencegahan
sampai dengan rehabilitasi. (Soetiyo,2007).
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Perkembangan yang terjadi pada organisasi rumah sakit membawa
konsekuensi pada sistem manajemen, baik manajemen pelayanan medik maupun
manajemen administrasi. Sistem manajemen rumah sakit saat ini tidak dapat lagi
bertumpu pada paradigma dan konsep manajemen di masa lampau. Diperlukan
berbagai macam pengetahuan dan ketrampilan bagi penggunanya. Kualitas atau
mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit bergantung kepada kecepatan,
kemudahan dan ketepatan dalam melakukan tindakan keperawatan yang berarti
juga pelayanan keperawatan bergantung kepada efisiensi dan efektifitas struktural
yang ada dalam keseluruhan sistem suatu rumah sakit. Pelayanan rumah sakit
setidaknya terbagi menjadi dua bagian besar yaitu pelayanan medis dan pelayanan
yang bersifat non-medis, sebagai contoh pelayanan medis dapat terdiri dari
pemberian obat, pemberian makanan, asuhan keperawatan, diagnosa medis, dan
lain-lain. Ada pun pelayanan yang bersifat non medis seperti proses penerimaan,
proses pembayaran, sampai proses administrasi yang terkait dengan klien yang
dirawat

merupakan

bentuk

pelayanan

yang

tidak

kalah

pentingnya

(Depkes, 2002).
Pelayanan yang bersifat medis khususnya di pelayanan keperawatan
mengalami perkembangan teknologi informasi yang sangat membantu dalam
pendokumentasian asuhan keperawatan dimulai dari pemasukan data secara
digital ke dalam komputer, intervensi apa yang sesuai dengan diagnosis yang
sudah ditegakkan sebelumnya, hingga hasil keluaran apa yang diharapkan oleh
perawat setelah klien menerima asuhan keperawatan, dan semua proses tersebut
tentunya harus sesuai dengan NANDA, NIC, dan NOC yang sebelumnya telah
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dimasukkan ke dalam data base program aplikasi yang digunakan. (Purwanto,
2007).
Untuk itu manajemen perlu untuk ditingkatkan dan lebih dikembangkan.
Hal ini berkaitan dengan tuntutan profesional dan tuntutan global yang
memerlukan suatu perkembangan dan perubahan dalam IPTEK keperawatan yang
membutuhkan pengelolaan secara profesional.
Sehubungan dengan pentingnya pembenahan yang dilakukan baik dari
segi internal maupun segi eksternal dalam profesi keperawatan ini kami
mahasiswa–mahasiswi

Profesi

Ners

STIKes

mengadakan suatu langkah –langkah pengkajian

Binalita

Sudama

Medan,

fungsi manajemen keperawatan

di Ruang Melati III RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan.
Hemoroid adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di
usus besar bagian akhir (rektum), serta dubur atau anus, bagian vena yang
berdilatasi dalam anal kanal. Hemoroid sangat umum terjadi pada usia 50-an, 50%
individu

mengalami

berbagai

tipe

hemoroid

berdasarkan

luas

vena

yang terkena. Sering terjadi namun kurang diperhatikan kecuali bila sudah
menimbulkan nyeri dan perdarahan. Hemoroid juga biasa terjadi pada wanita
hamil. Tekanan intra abdomen yang meningkat oleh karena pertumbuhan janin
dan juga karena adanya perubahan hormon menyebabkan pelebaran vena
hemoroidalis.
Hemoroid diklasifikasikan menjadi dua tipe. Hemoroid internal yaitu
hemoroid yang terjadi diatas sfingter anal sedangkan yang muncul di luar
stfingter anal disebut hemoroid eksternal. (Brunner & Suddarth, 1996).
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Kedua jenis hemoroid ini sangat sering terjadi dan terdapat pada sekitar
35% penduduk. Hemoroid bisa mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun
wanita. Insiden penyakit ini akan meningkat sejalan dengan usia dan mencapai
puncak pada usia 45-65 tahun. Walaupun keadaan ini tidak mengancam jiwa,
tetapi dapat menyebabkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Berdasarkan hal
ini penulis tertarik untuk membahas penyakit hemoroid karena hemoroid jarang
diperhatikan oleh masyarakat bila belum terjadi perdarahan dan rasa nyeri.
Tekanan pada feses yang berlebihan menyebabkan timbulnya kongesti vena
hemoroidalis interna dan eksterna, dan hal ini merupakan salah satu penyebab
hemoroid (vena varikosa rektum). (Price, 2005) Faktor risiko terjadinya hemoroid
antara lain faktor mengedan pada buang air besar yang sulit, pola buang air besar
yang salah (lebih banyak memakai jamban duduk, terlalu lama duduk di jamban
sambil membaca, merokok) peningkatan tekanan intra abdomen, karena tumor
(tumor usus, tumor abdomen), kehamilan (disebabkan tekanan janin pada
abdomen dan perubahan hormonal), usia tua, konstipasi kronik, diare kronik atau
diare akut yang berlebihan, hubungan seks peranal, kurang minum air, kurang
makan makanan berserat (sayur dan buah), kurang olahraga/imobilisasi. (Sudoyo,
2006) Faktor penyebab hemoroid dapat terjadi karena kebiasaan buang air besar
tidak tentu dan setiap kali berak mengedan terlalu keras, terlalu lama duduk
sepanjang tahun, infeksi, kehamilan dapat merupakan faktor-faktor penyebab
hemoroid. (Oswari, 2003) Faktor predisposisi terjadinya hemoroid adalah
herediter, anatomi, makanan, pekerjaan, psikis, dan senilitas. Sedangkan sebagai
faktor presipitasi

adalah faktor mekanis (kelainan sirkulasi parsial dan
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peningkatan tekanan intra abdominal), fisiologis dan radang.Umumnya faktor
etiologi tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan. (Mansjoer, 2000).
Hemoroid menyebabkan rasa gatal dan nyeri, dan sering menyebabkan
perdarahan berwarna merah terang pada saat defekasi. Hemoroid eksternal
dihubungkan dengan nyeri hebat akibat inflamasi dan edema yang disebabkan
oleh thrombosis. Thrombosis adalah pembekuan darah dalam hemoroid. Ini dapat
menimbulkan iskemia pada area tersebut dan nekrosis. Hemoroid internal tidak
selalu menimbulkan nyeri sampai hemoroid ini membesar dan menimbulkan
perdarahan atau prolaps. (Smeltzer, 2002).
Hemoroid dapat muncul akibat dari pola hidup anda. Kebanyakan yang
terjadi adalah karena jongkok terlalu lama dan karena buang air besar terlalu lama.
Hal itu disebabkan karena anda kurang mengkonsumsi serat sehingga susah untuk
buang air besar. Selain itu, faktor resiko lain yang dapat menyebabkan hemoroid
adalah faktor usia ( lebih dari 45 tahun lebih beresiko), kelebihan Berat Badan,
untuk mencegah hemoroid dapat dilakukan secara non farmakologi yaitu dengan
mengubah pola hidup sehari-hari, seperti Mengkonsumsi makanan yang banyak
mengandung serat seperti sayuran dan buah-buahan, Minum air putih minimal 8
kali sehari atau setara 2 liter air, Olahraga teratur dan banyak beraktifitas, jangan
terlalu lama duduk, Hindari alcohol, Jangan terlalu lama saat buang air besar,
Jangan melakukan hubungan suami istri pada bagian anus ,Jangan sering menahan
buang air kecil atau besar. Menurunkan berat badan Apabila hemoroid masih
terasa

mengganjal,

mengganggu

aktivitas,

dan

berdarah

maka
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dipertimbangkan pengobatan dengan operasi. Dalam operasi, bagian anus yang
keluar tersebut akan diangkat sehingga tidak akan mengganggu lagi.
1.2. Tujuan Penulisan
1.2.1. Tujuan Umum
a) Mahasiswa memahami dan mampu menerapkan konsep, teori, dan
prinsip manajemen dalam pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien
dan keluarga pasien di Ruang Melati III di Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Pirngadi Kota Medan.
b) Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan asuhaan keperawatan
terhadap klien dengan penyakit hemoroid secara komprehensif melalui
bio– psiko-sosial-spiritual.
1.2.2. Tujuan Khusus
Melalui kegiatan praktek fungsi manajemen keperawatan secara langsung
di Ruang MELATI III Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi Kota Medan,
diharapkan mahasiswa mampu:
a) Menerapkan secara langsung tahapan manajemen keperawatan dan
asuhan keperawatan.
b) Menerapkan bentuk penugasan perawat tim diruangan.
c) Bermain peran sebagai kepala ruang, ketua tim, perawat pelaksana,
didalam bentuk penugasan Model Praktek Keperawatan Tim atau Metode
Tim.
d) Mempraktekkan konsep teori manajemen asuhan keperawatan, baik
manajemen pelayanan maupun asuhan keperawatan.
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e) Melaksanakan pengkajian terhadap klien dengan penyakit hemoroid.
f) Mampu mendiagnosa keperawatan sesuai dengan prioritas masalah.
g) Mampu membuat rencana tindakan menurut Nanda Nic Noc dalam
praktek nyata sesuai dengan masalah yang telah diprioritaskan.
h) Mampu menilai dan mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah
dilaksanakan pada klien dengan penyakit hemoroid.
i) Mampu membahas kesenjangan antara teori yang telah diperoleh dengan
studi kasus penerapan di lapangan.
1.3. Manfaat Penulisan
Melalui kegiatan praktek fungsi Manajemen Keperawatan di Ruang
MELATI III Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, diharapkan
dan memberikan manfaat kepada :
1.3.1. Mahasiswa
a) Mahasiswa mampu menerapkan model praktek keperawatan dengan
metode tim dalam kehidupan nyata dan meningkatkan rasa kepercayaan
diri dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan metode tim.
b) Mahasiswa dapat melaksakan asuhan keperawatan pada pasien gangguan
sistem pencernaan : hemoroid sesuai dengan prosedur.
1.3.2. Perawat
a) Meningkatkan pengetahuan perawat tentang cara pendokumentasian
asuhan keperawatan yang besar dan mempermudah pekerjaan perawat
dalam meningkatkan profesionalisme kerja.
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b) Membantu meringankan bebabn kerja perawat selama praktek
berlangsung di ruang rawat inap Melati III RSUD Dr.Pringadi Medan.
c) Menambah pengetahuan tenaga perawat tentang manajemn pelayanan
dan manajemen asuhan keperawatan melalui bermain peran oleh
mahasiswa ( role play ) dan penyegaran yang diberikan sesuai dengan
masalh yang ditemukan.
d) Perawat dapat mengerti dan memahami tentang penyakit hemoroid,
sehimgga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan bias
menjadi acuan serta pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan di
Rumah Sakit.
1.3.3. Rumah sakit
Data yang diperoleh dari hasil pengkajian akan membantu sebagai bahan
masukan bagi Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu material pelayan
Rumah Sakit.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
2.1. Manajemen keperawatan
Manajemen didefenisikan sebagai suatu proses dalam menyelesaikan
masalah pekerjaan melalui orang lain. Manajeman keperawatan adalah suatu
proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan perawatan,
pengobatan dan bantuan terhadap para pasien (Gillies, 1989).
Mengatakan bahwa manajemen mengandung tiga prinsip pokok yang
menjadi ciri utama penerapannya yaitu efisien dalam pemanfaatan sumber daya,
efektif dalam memilih alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan
rasional dalam pengambilan keputusan manajerial (Munin Jaya, 2004).
Seluruh aktifitas manajemen, kognitif, efektif dan psikomotor berada
dalam satu atau lebih dari fungsi-fungsi utama yang bergerak mengarah pada satu
tujuan. Sehingga selanjutnya, bagian akhir dalam proses manajemen keperawatan
adalah perawatan yang efektif dan ekonomis bagi semua kelompok.
2.1.1. Fungsi Manajamen
Manajemen keperawatan memiliki beberapa elemen utama berdasarkan
Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing (Kepegawaian)
dan Controlling (Pengendalian/Evaluasi).
2.1.1.1. Planning (Perencanaan)
Fungsi perencanaan terpenting dalam manajemen karena manajemen
merupakan tuntutan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan efesien
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menurut (Nursalam, 2001). Planning adalah memutuskan seberapa luas akan
dilakukan dan bagaimana melakukannya.
Di dalam proses keperawatan membantu untuk menjamin bahwa klien atau
pasien akan menerima pelayanan kesehatan yang membutuhkan serta pelayanan
ini akan diberikan oleh pekerja keperawatan agar mendapat hasil yang
memuaskan sesuai tujuan.
a. Tujuan Perencanaan
1. Untuk menimbulkan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan
2. Agar pengguanan personil dan fasilitas yang tersedia efektif
3. Membantu dalam koping terhadap situasi krisis
4. Efektif dalam hal biaya
5. Berdasarkan masa lalu dan masa akan datang
6. Dapat digunakan untuk menemukan kebutuhan untuk berubah.
b. Tahapan Dalam Perencanaan
1. Menetapkan tujuan
2. Merumuskan keadaan sekarang
3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan
4. Mengembangkan serangkai kegiatan
c. Jenis Perencanaan
1. Perencanaan Strategi
Perencanaan yang sifatnya jangka panjang yang ditetapkan oleh pimpinan
dan merupakan arahan umum

suatu

organisasi

digunakan untuk

mendapatkan dan mengembangkan pelayanan keperawatan yang diberikan
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kepada pasien, juga digunakan untuk merefisi pelayanan yang sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan masa kini.
2. Perencanaan Operasional
Memulai aktifitas dan prosedur yang akan digunakan serta menyusun jadwal
pencapaian tujuan, menentukan siapa orang – orang yang bertanggung
jawab untuk setiap aktifitas dan prosedur untuk mengevaluasi perawatan
pasien.
d. Manfaat Perencanaan
1. Membantu proses manajemen dalam menyelesaikan diri dengan perubahanperubahan lingkungan.
2. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih
jelas.
2.1.1.2. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian

adalah

suatu

langkah

untuk

menetapkan,

menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetepan tugas-tugas
dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai
tujuan. Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan semua
kegiatan yang beraspek personil, finansial, material dan tata cara dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Muninjaya, 2004).
Berdasarkan penjelasan tersebut, organisasi dapat dipandang sebagai
rangkaian aktifitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap
kegiatan usaha kerjasama dengan jalan membagi dan mengelompokkan
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pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan serta menyusun jalinan hubungan kerja
diantara para pekerjanya.
1. Manfaat dari pengorganisasian, akan dapat diketahui:
a. Pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok
b. Hubungan organisasi diantara orang- orang di dalam organisasian
tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya.
c. Pendelegasian wewenang
d. Pemanfaatan staf dan fasilitas fisik
2. Tahapan dalam pengorganisasian.
a. Tujuan organisasi harus dipahami staf, tugas ini sudah tertuang dalam
fungsi manajemen
b. Membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokok untuk mencapai
tujuan.
c. Menggolongkan kegiatan pokok kedalam satuan- satuan kegiatan yang
praktis
d. Menetapkan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh staf dan
menyediakan fasilitas yang di perlukan
e. Penegasan personil yang tepat dalam melaksanakan tugas.
f. Mendelegasikan wewenang.
g. Melakukan bimbingan dan evaluasi (mengecek) pekerjaan perawat dalam
melakukan tindakan keperawatan apakah sesuai dengan SOAP.
h. Monitor dokumentasi yang dilakukan oleh perawat.
i. Mengatur pelaksanaan kolaborasi dan pemeriksaan laboratorium.
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j. Melakukan kegiatan serah terima klien dibawah tanggung jawab bersama
dengan perawat.
k. Mendampingi dokter visite klien dibawah tanggung jawabnya. Bila
perawat primer tidak ada, visite didampingi oleh perawat sesuai timnya.
l. Melakukan evaluasi

Asuhan Keperawatan

dan membuat catatan

perkembangan klien setiap hari.
m. Melakukan pertemuan dengan klien/keluarga minimal setiap 2 hari untuk
membahas kondisi keperawatan klien (tergantung pada kondisi klien).
n. Bila perawat primer cuti/ libur tugas – tugas perawat primer
didelegasikan kepada perawat primer yang telah ditunjuk (wakil perawat
primer) dengan bimbingan kepala ruang rawat.
o. Memberikan pendidikan kesehatan kepada klien/ keluarga.
p. Membuat perencanaan pulang.
2.1.1.3. Staffing (Kepegawaian)
Staffing adalah metodologi pengaturan staf, merupakan proses yang
teratur, sistematis berdasarkan rasional di terapkan untuk menentukan jumlah dan
jenis personal suatu organisasian yang di butuhkan dalam situasi tertentu (Ayde
lotte, 2000).
Komponen yang termasuk dalam fungsi staffing adalah prinsip
rekruitmen, seleksi, orientasi pegawai baru, menjadwalkan tugas dan klasifikasi
pasien komponen tersebut merupakan suatu proses yang mana nantinya
berhubungan dengan penjadwalan siklus waktu kerja bagi personil yang ada.
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Terdapat beberapa langkah yang diambil untuk menentukan waktu kerja
dan istirahat pegawai yaitu :
a) Menganalisa jadwal kerja dan rutinitas unit
b) Memberikan waktu masuk dan libur pekerjaan.
c) Memeriksa jadwal yang telah selesai
d) Menjamin persetujuan jadwal yang dianjurkan manajemen keperawatan
e) Memasang jadwal untuk memberi tahu anggota staf
f) Memperbaiki dan memperbaharui jadwal.
2.1.1.4. Directing (Pengarahan)
Kepemimpinan

adalah

penggunaan

proses

komunikasi

untuk

mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok kearah pencapaian
satu atau beberapa tujuan dalam suatu kegiatan yang unik dan tertentu (Monica,
1998). Didalam kepemimpinan selalu melibatkan semua elemen dalam sistem
pelayanan kesehatan dan yang mempengaruhi elemen tersebut adalah seorang
pemimpin.
Menurut Kurt Lewin, terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan,
yaitu:
a. Autoktratik
Pemimpin membuat keputusan sendiri, mereka lebih mementingkan
penyelesaian tugas dari pada perhatian karyawan sehingga menimbulkan
permusuhan dan sikap agresif atau sama sekali apatis dan menghilangkan
inisiatif.
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b. Demokratif
Pemimpin melibatkan karyawan/ bawahan dalam pengambilan keputusan,
mereka beroriantasi pada bawahan, kepemimpinan ini meningkatkan
produktifitas dan kepuasan kerja
c. Laissez Faire
Pemimpin memberikan kebebasan dan segala serba boleh dan pantang
memberi bimbingan kepada staf, hal ini dapat mengakibatkan produktivitas
kerja rendah dan staf frustasi.
Kepala ruangan juga berperan sebagai supervisi, hal ini dibuktikan dengan
adanya pengontrolan kepala ruangan, terhadap pekerjaan yang dilakukan
stafnya setelah pembacaan rawatan, operan pasien setiap hari, pengontrolan
alat – alat keperawatan, sampai pada mahasiswa yang praktek diruang
MELATI III.
2.1.1.5. Controlling (Pengawasan)
Controlling adalah proses pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi
sesuai dengan rencana yang telah disepakati, instruksi yang serta prinsip-prinsip
yang ditetapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan
agar dapat diperbaiki dan tidak terjadi lagi (Swanburg, 2002).
Tugas seorang manager dalam usaha menjalankan dan mengembangkan
fungsi pengawasan manajerial perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:
a. Pengawasan yang dilakukan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah
diukur.
b. Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang amat penting dalam upaya
mecapai tujuan organisasi
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c. Standar untuk kerja yang akan diawasi perlu dijelaskan kepada semua staf,
sehingga staf dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen
tehadap kegiatan program
d. Kontrol sebagai pegukuran dan koreksi kinerja untuk menyatakan bahwa
sasaran dan kelengkapan rencana untuk mencapai tujuan telah tersedia, serta
alat untuk memperbaiki kinerja.
Terdapat sepuluh karakteristik suatu system control yang baik, yaitu:
a. Harus menunjukan sifat dari aktifitas
b. Harus memandang kedepan
c. Harus menunjukan penerimaan pada titik krisis
d. Harus objektif
e. Harus fleksibel
f. Harus menunjukan pola organisasi
g. Harus ergonomi
h. Harus mudah dimengerti
i. Harus menunjukan tindakan perbaikan.
2.1.2. Unsur – unsur manajemen
Untuk mencapai tujuan diperlukan syarat untuk mencapai hasil yang
diharapkan, yang biasa dikenal dengan sebutan 4M yaitu Man, Money, Material,
Methode.
1) Man ( SDA)
Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan,
manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan
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prosesuntuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja,
sebap pada dasarnya manusia adalah mahluk kerja.
2). Money
Sumber keuangan ruangan bisa berasal dari pembiayaan yang dialokasikan
oleh rumah sakit, kas pegawai ruangan, koperasi, ASKES, JPKM, Umum
tidak mampu keluarga miskin, dan lain-lain. Untuk pengeluaran keuangan
harus ada perencanaan pengeluarannya misalnya untuk pengembangan
program, insentif perawat dan untuk lain-lainnya. Proses pengelolaan
keuangan baik pemasukan, pengeluaran harus dilakukan dengan jelas dan
transparan yang semua diatur oleh pusat dan ruangan tidak diberikan
kewenangan secara mandiri.
3). Material
Material sebagai suatu bagian dalam manajemen turut menentukan
keberhasilan pemberian asuhan keperawatan yang meliputi peralatan medis
dan non medis serta bahan-bahan kesehatan yang diperlukan untuk
menunjang tindakan yang dilakukan oleh perawat maupun petugas
kesehatan lain diruangan.
4). Methode
Keberhasilan suatu sistem keperawatan pada klien, sangat ditentukan oleh
pemilihan metode pemberian asuhan keperawatan profesional. Dengan
demikian meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keperawatan
dan tuntutan perkembangan IPTEK, maka metode sistem asuhan
keperawatan harus efektif dan efisien.
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Mac Laughin, Thomas dan Berterm (1995) mengidentifikasi 8 (delapan)
model pemberian asuhan keperawatan, tetapi model yang umum digunakan di
rumah sakit asuhan keperawatan total, keperawatan tim dan keperawatan primer.
Tetapi sering unit keperawatan mempunyai kewenangan dalam menyeleksi model
dalam

pengelolaan

asuhan

keperawtaan

berdasarkan

kesesuaian

antara

ketenagaan, sarana dan prasarana beserta kebijakan rumah sakit. Karena setiap
perubahan akan berdampak terhadap suatu stress, maka perlu dipertimbangkan 6
unsur utama dalam penentuan pemulihan metode pemberian asuhan keperawatan
Carpenito, L.J.(1999).
a) Sesuai dengan visi dan misi institusi. Dasar utama penentuan model
pemberian asuhan keperawatan harus didasarkan pada visi dan misi rumah
sakit.
b) Dapat diterapkannya proses keperawatan dalam asuhan keperawatan. Proses
keperawatan merupakan unsur penting terhadap kesinambungan asuhan
keperawatan pada pasien. Keberhasilan dalam asuhan keperawatan sangat
ditentukan oleh pendekatan proses keperawatan.
c) Efisien dan efektif dalam menggunakan biaya. Setiap suatu perubahan harus
selalu mempertimbangkan biaya dan efektivitas dalam kelancaran
pelaksanaan. Bagaimanapun baiknya suatu model tanpa ditunjang dengan
biaya memadai maka tidak akan didapatkan hasil yang sempurna.
d) Terpenuhinya kepuasan klien, keluarga dan masyarakat. Tujuan akhir
asuhan keperawatan adalah kepuasan pelanggan atau pasien terhadap asuhan
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yang diberikan oleh perawat. Oleh karena itu model yang baik adalah model
asuhan keperawatan yang dapat menunjang kepuasan pelanggan.
e) Kepuasan kinerja perawat. Kelancaran pelaksanaan suatu model sangat
ditentukan oleh motivasi dan kinerja perawat, oleh karena itu model yang
dipilih harus dapat meningkatkan kepuasan perawat bukan justru menambah
beban kerja dan frustasi dalam pelaksanaan.
f) Terlaksananya komunikasi yang adekuat antara perawat dan tim kesehatan
lainnya.
2.1.3. Keperawatan
Keperawatan adalah suatu pelayanan profesional yang merupakan bagian
integral dari pelayanan keesehatan didasarkan pada ilmu kiat perawatan berbentuk
bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif ditujukan pada individu, keluarga,
masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan
manusia (Lokakarya Nas. Kep, 1986).
2.1.4. Paradigma
Paradigma keperawatan difokuskan pada lingkungan masyarakat yaitu
lingkungan fisik, psikosologi, sosial budaya dan spiritual. Untuk memahami
hubungan lingkungan dengan kesehatan masyarakat (individu, keluarga,
kelompok dan komunitas).
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SEHAT

LINGKUNGAN

HOSPES/ MANUSIA

KEPERAWATAN
Gambar 2.1. Paradigma keperawatan

Keempat komponen ini saling berhubungan dan dapat berpengaruh
terhadap status kesehatan masyarakat.
2.1.5. Tindakan keperawatan
Tindakan keperawatan yang diberikan adalah meningkatkan respon
adaptasi pada situasi sehat dan sakit. Tindakan tersebut dilaksanakan oleh perawat
dalam memanipulasikan stimulus fokal, kontekstual atau residual pada individu
dengan memanipulasi semua stimulus tersebut, diharapkan individu berada pada
zona adaptasi jika memungkinkan, stimulus fokal yang dapat mewakili dari semua
stimulus harus distimulus dengan baik. Misalnya klien dengan nyeri dada,
stimulus fokal adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen oleh tubuh
dan persediaan oksigen yang dapat disediakan oleh jantung. Untuk merubah
stimulus fokal, perawat perlu memanipulasi stimulus kebutuhan supaya respon
adaptif dapat terpenuhi, jika stimulus fokal tidak dapat dirubah, perawat harus
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meningkatkan respon adaptif dengan memanipulasi stimulus kontak stual dan
residual.
2.1.6. Tujuan dan Prinsip Keperawatan
a) Memberikan asuhan keperawtan secara profesional
b) Meminimalkan penderitaan pasien sehingga mencapai kemandirian
c) Mencegah terjadinya komplikasi
d) Membina peran atau kerjasama keluarga pasien
e) Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pasien selama perawatan
f) Membantu pasien agar dapat meninggal dengan damai
2.1.7. Sifat Kekayaan
2.1.7.1. Fokus Telaah
Dalam bidang pelayanan fokus telah rawat inap penyakit dalam adalah
individu (dalam rentang usia 18 tahun keatas) dengan gangguan pada salah satu
atau beberapa sistem tubuh meliputi sistem kaardiovaskuler, pernafasan,
pencernaan, hematologi, persyarafan, endokrin dan perkemihan.
Dalam bidang pendidikan fokus telaah ruang rawat inap penyakit dalam
adalah individu atau kelompok (praktikan, perawat, staf, pasien dan keluarga)
yang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam memenuhi kebutuhan
pasien terkait dengan masalah kesehatan yang dialami dan dampak yang
ditimbulkan. Dalam bidang penelitian fokus telaah ruang rawat inap penyakit
dalam adalah individu atau instituti yang akan atau sedang meneliti permasalahan
yang timbul pada berbagai unsur yang ada ruang rawat inap bedah.
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2.1.7.2. Basic Intervensi
Basic intervensi ruang rawat inap bedah bidang pelayanan merupakan
ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia,
dalam

bidang

pendidikan

berupa

ketidaktahuan,

ketidakmampuan,

dan

ketidakmauan peserta didik dalam mencapai tingkat pengetahuan dan pengalaman
tertentu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam
bidang penelitian basic intervensi berupa menjadi lahan penelitian bagi individu
atau kelompok yang ingin meneliti permasalahan pada berbagai unsur di ruangan
rawat inap bedah.
2.1.7.3. Lingkup Garapan
Lingkungan garapan keperawatan dalam pelayanan meliputi pemenuhan
kebutuhan dasar pada individu dan keluarga, penyimpangan dan pemberian
individu untuk mengatasi masalah yang muncul, baik aktual maupun potensial.
Elemen-elemen dalam lingkup garapan ruang rawat inap bedah, Sebagai berikut:
a. Pemeliharaan pola-pola normal dari fungsi-fungsi dasar/ kebutuhan dasar
manusia.
b. Pengelolaan rasa nyeri dan tidak nyaman
c. Penanganan masalah psikis (emosi) berkaitan dengan penyakit dan atau
pengobatan.
d. Peningkatan pengetahuan klien dan atau keluarga tentang pemeliharaan
kesehatan.
e. Memfasilitasi Self Care (perawatan diri) pasien secara mandiri oleh klien
maupun keluarga.
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f. Membantu pasien menghadapi kematian beserta prosesnya agar dapat
meninggal dengan damai
2.1.8. Manajemen Keperawatan Ruang Rawat Inap Bedah
Menurut Gilles (1986) diterjemahkan oleh Dika Sukmana dan Rika Widya
Sukmana (1996), manajemen didefenisikan sebagai suatu proses dalam
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen keperawatan adalah
suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan
keperawatan secara professional. Disini manejer keperawatan dituntut untuk
merencanakan, mengorganisir, memimpin
prasarana yang tersedia untuk dapat

dan mengevaluasi sarana dan

memberikan asuhan keperawatan yang

seefektif dan seefisien mungkin bagi indvidu, keluarga dan masyarakat.
(Nursalam, 2002).
2.1.9. Manajemen Asuhan Ruang Rawat Inap bedah
2.1.9.1. Pelayanan
A) Flow Of Care
Secara umum yang dimaksud dengan Flow of Care adalah kesinambungan
pemberian asuhan keperawatan dari petugas di ruangan kepada pasien. Flow of
Care asuhan keperawatan di ruangan meliputi:
1. Penerimaan pasien di ruangan
a. Administrasi
a) Mencatat informasi identitas yang berkaitan dengan klien yang
meliputi identitas pribadi sampai dengan persetujuan rawat inap.
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b) Menjelaskan/memberi

informasi

tentang

biaya

dan

prosedur

perawatan di ruangan.
b. Perawat
Menyiapkan tempat tidur dan peralatan, mengobservasi kondisi dan
respon klien, mengantar pasien dan keluarga ke tempat tidur, mengkaji
tanda-tanda vital, BB, TB, melakukan serah terima, melengkapi
pengkajian masalah pasien dan mendokumentasikannya, mengorientasi
klien dan keluarga, menyusun asuhan keperawatan, dan melaporkannya
kepada dokter yang menangani.
c. Kepala ruangan (perawat jaga/ penanggung jawab)
Mengecek dan evaluasi hasil pemeriksaan:
2. Pengelolaan pasien di ruangan
Tahapan pengelolaan pasien di ruangan meliputi:
1) Memberikan asuhan dan tindakan keperawatan secara cepat, tepat dan
akurat sesuai dengan diagnosa medis dan diagnosa keperawatan yang
sudah ditetapkan.
2) Memperhatikan respon dan kondisi pasien dan keluarga selama
memberikan asuhan keperawatan.
3) Memberikan inform consent pada pasien dan keluarga untuk setiap
prosedure tindakan yang akan dilakukan.
4) Menggunakan pola komunikasi yang terapeutik dalam setiap interaksi
pasien sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan.
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5) Memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai perkembangan
kondisi pasien setiap hari.
6) Memastikan kehadiran dan keterlibatan keluarga selama 24 jam di
samping pasien terutama pada saat pasien akan mendapatkan tindakan
atau prosedur yang invasif.
7) Melakukan pengawasan secara kontinue pada kondisi pasien setiap shift.
8) Melakukan operasi yang jelas antara shift secara lisan maupun tertulis.
9) Koordinasi antara perawat dan profesi lain secara jelas.
3. Perencanaan pasien pulang (Discharge planning)
Tujuan dilakukannya discharge planning adalah menyiapkan pasien untuk
menyesuaikan diri di rumah dan di masyarakat setelah pulang dari rumah
sakit serta untuk menyiapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pasien
dan keluarga mengenai penyakit pasien, pemberian obat, aktivitas dan
perawatan sehari-hari dan pemberian nutrisi yang benar. Semua kegiatan
tersebut bertujuan untuk mempertahankan status kesehatan pasien di rumah.
Selain itu, discharge planning juga bertujuan untuk mempersiapkan diri
pasien dan keluarga baik dari segi fisik maupun psikologis bila terdapat
gejala sisa (Stuart and Sundeen, 1995 : 117).
Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan discharge planning ini
meliputi:
a) Melakukan pengkajian awal sebagai cara pengumpulan data untuk
menentukan perkiraan lama rawat inap pasien, kebutuhan pasien pasca
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pemulangan, mempersiapkan pasien dan keluarga di rumah dalam
perawatan pasca pemulangan, dan sebagainya.
b) Mengkaji kesiapan pasien untuk pulang: keadaan umum, tingkat
pengetahuan keluarga, kemampuan klien dan keluarga untuk beradaptasi.
c) Melakukan kolaborasi dengan dokter dan praktisi kesehatan lain dalam
menentukan kepulangan pasien.
d) Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga: adaptasi
pasien dan keluarga di rumah, pemberian obat, pengawasan nutrisi dan
aktivitas.
e) Menjelaskan kepada keluarga mengenai kemungkinan adanya gejala sisa
yang muncul, tanda-tanda yang menunjukkan adanya bahaya yang harus
segera diperiksakan ke dokter atau rumah sakit, serta penanganan
pertama pada kondisi gawat.
f) Menjelaskan tentang waktu kontrol klien setelah pulang dan memberikan
surat kontrol, serta memeriksa kelengkapan status pasien.
g) Menjelaskan dan mengikuti prosedur administrasi kepulangan yang harus
diselesaikan oleh pasien pulang mutlak, pulang paksa dan meninggal.
B) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia
Pemberian asuhan keperawatan di ruang rawat inap penyakit dalam
dilakukan oleh perawat sesuai dengan lingkup garapan keperawatan yang
bertujuan untuk memberikan bantuan dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar
individu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sedang dalam rentang
sakit, termasuk pemenuhan kebutuhan oksigenisasi, nutrisi, cairan dan elektrolit,

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

28

eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas dan bermain, integritas kulit dan kebersihan
diri, keamanan dan kenyamanan, pencegahan infeksi dan pemenuhan tugas-tugas
perkembangan.
C) Pendekatan proses keperawatan
Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus menggunakan
pendekatan yang sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang berlaku di
ruangan, dimulai dari tahapan pengkajian secara menyeluruh dan komprehensif
pada individu dan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan penentuan dan diagnosa
keperawatan, menentukan rencana intervensi, implementasi recana keperawatan
yang merupakan bentuk nyata dalam pemberian asuhan keperawatan, pencatatan
dan evaluasi tindakan keperawatan yang dituangkan dalam dokumentasi
keperawatan atau catatan perkembangan.
3. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan ruang keperawatan bedah mengacu pada visi
dan misi Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan, sebagai satu- satunya rumah
sakit pendidikan di Sumatera Utara yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan
dalam Komite Pendidikan Tenaga Kesehatan (Kopitekes) dimana aktivitas
pendidikan yang mengarah pada hal tersebut meliputi :
a. Pendidikan pada pasien dan keluarga
Penyuluhan kesehatan berkaitan dengan kebutuhan pasien. Jenis pendidikan
ini merupakan salah satu bentuk pelayanan keperawatan yang bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan pasien atau keluarga tentang hal- hal yang
terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapinya, dengan kata lain
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pendidikan pada pasien dan keluarga bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan

keluarga

guna

membantu

mereka

meningkatkatkan

kemampuannya untuk hidup sehat atau dalam perawatan mandiri dirumah
pada individu dengan penyakit kronis, misal: Ca. Colon, fraktur, dll.
b. Pendidikan pada calon praktisi kesehatan
Secara umum pendidikan pada calon praktisi kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan pasien
terkait dengan , masalah kesehatan yang dialami dan dampak yang
ditimbulkannya melalui pengaplikasian teori-teori dan konsep-konsep yang
telah didapatkannya melalui pendidikan akan akademik di lingkungan
institusi pendidikannya. Jenis pendidikan yang berlangsung diruang rawat
inap bedah antara lain: pendidikan keperawatan untuk Diploma III
Keperawatan, Profesi Keperawatan untuk S-1 Keperawatan, Pendidikan
Profesi Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran Spesialis. Adapun praktikan
yang ada di Ruang MELATI III adalah mahasiswa DIII Keperawatan,
Mahasiswa Profesi Keperawatan dan Mahasiswa Kedokteran.
Dalam setiap proses pendidikan, diperlukan adanya bimbingan dari seorang
petugas yang ditunjuk untuk mendampingi dan memberikan pengajaran
kepada praktikan selama belajar diruangan. Clinical Instructure (CI) adalah
pembimbing dari unit pendidikan keperawatan/ instansi yang diberikan
tugas di lahan praktik keperawatan pengajaran klinik, merencanakan,
mengorganisasikan serta menilai perkembangan belajar praktikan di lahan
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praktik lapangan (Depkes RI, 1986). Ada kemungkinan petugas yang
ditunjukan menjadi CI, yaitu :
1) Dosen atau guru yang mengajar di kelas (berasal dari institusi pendidikan
keperawatan) dan melakukan pembelajaran kepada siswa melalui
pemberian teori (kuliah), praktek di laboratorium, melakukan pre
conference, membimbing praktek klinik dan melaksanakan post
conference.
2) Pada beberapa institusi seorang CI adalah petugas di ruang yang
melakukan proses pembelajaran kepada siswa hanya pada praktik klinik
keperawatan di lahan praktik saja.
c. Pendidikan bagi para staf dan pegawai
Rumah sakit juga menjadi tempat pendidikan bagi para staf pegawai,
terutama mereka yang baru direkrut, atau ”magang kerja”. Dalam fungsi ini
rumah sakit berperan untuk memantapkan kemampuan dan keterampilan
para peserta didik dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi pasien
dan dampak yang ditimbulkannya.
4. Penelitian
Dalam menunjang pelayanan di ruangan, diadakan suatu kegiatan
penelitian yang dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di ruangan.
Bentuk-bentuk penelitian yang dapat dilakukan di ruangan meliputi penelitian
yang dilakukan oleh calon praktisi kesehatan, keperawatan, kedokteran, gizi,
kebidanan, farmasi dan mahasiswa kesehatan yang lain. Selain itu, dapat juga
dilakukan oleh mahasiswa non kesehatan maupun staf atau pegawai rumah sakit
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atau ruangan yang terkait kebutuhan yang dapat di hitung berdasarkan jumlah
tempat tidur. BOR dan tingkat ketergantungan pasien.
2.1.9.2. Kriteria minimal ruang rawat inap
Ruang rawat inap harus mempunyai kriteria minimal mempunyai
kebersihan dan kenyamanan ruang yang cukup, penerangan dan sirkulasi udara
yang baik, keamanan ruang yang terjamin, ruang cukup luas dan sesuai dengan
kapasitas tempat tidur, tidak menyimpan barang-barang berbahaya di ruang
perawatan, warna dan desain ruangan harus menarik dan nyaman juga disesuaikan
dengan tingkat perkembangan.
A. Organisasi dan administrasi
1) Struktur organisasi
a) Mempunyai visi dan misi ruangan sebagai bentuk penjabaran dari visi
dan misi rumah sakit.
b) Harus mempunyai struktur organisasi serta job description yang jelas,
dipimpin oleh seseorang manajer pelayanan kesehatan (kepala ruangan)
dengan latar belakang pendidikan S1 atau D3 keperawatan yang
mempunyai pengalaman minimal 3 tahun sebagai perawat pelaksana.
c) Mempunyai seorang manajer pelayanan keperawatan dengan latar
belakang pendidikan S1 dan D3 keperawatan dan telah mengikuti
pelatihan asuhan keperawatan serta didukung oleh staf profesional dan
non profesional sesuai kebutuhan yang didapat dihitung berdasarkan
jumlah tempat tidur, BOR dan tingkat ketergantungan pasien.
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2) Administrasi
a) Memiliki protap dan SAK yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien dan standart atau alat
ukur kepuasan pasien serta kepuasan kinerja perawat.
b) Mempunyai formulir asuhan keperawatan dan formulir pencatatan
lainnya yang terkait dengan buku-buku asuhan keperawatan sebagai
administrasi penunjang.
c) Mempunyai alur pelayanan pasien yang jelas.
d) Mempunyai

ruang administrasi

dan ketenangan serta peralatan

administrasi (ATK) yang cukup.
e) Mempunyai perencanaan pengembangan staf dan sistem pembagian
intensif keperawatan yang transparan.
f) Mempunyai

aturan

pelaksanaan

supervisi

keperawatan,

ronde

keperawatan, timbang terima atau operan.
g) Melakukan evaluasi pelayanan keperawatan secara komperhensif dan
berkala pada tiap bulan, pertriwulan dan semester atau tahun. Evaluasi
meliputi: jenis dan jumlah kasus yang ada, kesesuaian antara SAK dan
protap, sistem pendokumentasian asuhan keperawatan , disiplin kerja
perawat (absensi), survei kepuasan pasien dan kepuasan kerja perawat.
B. Lingkungan Kerja
1. Lingkungan fisik
a) Ruangan
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Lingkungan kerja untuk pencapaian proses manajerial keperawatan di
ruang rawat inap penyakit dalam secara keseluruhan mempunyai ruang
keperawatan lengkap dengan tempat tidur dan kamar mandi pasien, ruang
perawat atau nurse station berada di tengah ruang perawatan, ruang
kepala ruangan, ruang tamu, ruang peralatan, ruang ganti perawat, kamar
mandi perawat, ruang conference, mushola, administrasi, ruang tindakan,
dapur dan gudang serta depo farmasi. Kemudian, aksebilitas dan
komunikasi antara ruangan rawat inap dengan ruangan atau instansi lain
yang terkait di lingkungan rumah sakit harus mudah dan tidak terlalu
menyulitkan petugas maupun keluarga pasien.
b) Peralatan dan bahan kesehatan
1) Peralatan: Transmitter, stetoskop, thermometer, timbangan badan, set
vena seksi, tabung ooksigen, manometer, standart infuse, bak
instrument, bengkok besar dan kecil, gunting verband, korentang,
tromol besar dan kecil, kursi roda dan brancard, alat ganti balutan dan
lain-lain.
2) Bahan kesehatan: plester, kassa, betadine, alkohol, savlon, kapas,
cairan infuse, obat-obatan emergensi, dan lain-lain.Bahan kesehatan:
plester, kassa, betadine, alkohol, savlon, kapas, cairan infuse, obatobatan emergensi, dan lain-lain.
2. Lingkungan non fisik
a) Hubungan perawat dengan klien
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Komunikasi antar perawat dengan klien harus berjalan dengan baik,
menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, dan
disesuaikan dengan tahap perkembangan serta kondisi dan respon
keluarga.
b) Hubungan perawat dengan perawat
1) Komunikasi antar perawat harus berlangsung dengan baik
2) Pengambilan keputusan harus dilakukan secara tepat dengan
menggunakan metode yang tepat sesuai situasi saat itu.
3) Kegiatan serah terima tugas dan pasien harus dilakukan pada setiap
pergantian dinas dan berorientasi pada asuhan keperawatan yang telah
direncanakan
4) Mengadakan ronde keperawatan dan supervisi khusus
5) Mengadakan rapat bulanan secara rutin
6) Media komunikasi antar perawat menggunakan buku laporan, catatan
asuhan keperawatan (rekam medis), buku ronde, white board, dan
lain-lain
c) Hubungan perawat dengan profesi lain
1) Bekerjasama sebagai sebuah tim kesehatan untuk menangani masalah
pasien
2) Komunikasi antar profesi harus berlangsung dengan baik
3) Proses pendelegasian tugas dilakukan secara jelas dan tertulis
4) Mengadakan diskusi tentang rencana asuhan keperawatan yang harus
diberikan pada klien untuk mengatasi masalah kesehatannya
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5) Masing-masing pihak mengisi rekam medis secara lengkap dan jelas
6) Saling menghormati dan menghargai antar profesi
C. Kekuatan Kerja
1. Man
a. Jumlah tenaga perawat keseluruhan (profesional lanjut, profesional pemula,
vokasional, dan lain-lain), jenis ketenagaan, kualifikasi ketenagaan atau
pendidikan, keterampilan khusus yang dimiliki oleh perawat yang didapat
melalui kursus atau pendidikan dan pelatihan.
b. Jumlah tenaga profesional lainnya yang terkait meliputi: dokter, gizi,
laboratorium, tenaga administrasi dan tugas kebersihan.
c. Alat ukur jumlah tenaga keperawatan yang diperlukan dalam ruangan
dibuatkan berdasarkan:
1) Rata-rata klien yang dibutuhkan perawatan sehari-hari
Menurut Teori Westler
Self care
Minimal care
Intermediate care
Modified intensive care
Modified intensive care

(1-2 jam/hari)
(3-4 jam/hari)
(5-6 jam/hari)
(6-7 jam/hari)
(6-7 jam/hari)
Menurut Teori Douglas (1984 )

Minimal care
Intermediate care
Total care

( 1-2 jam/24 hari )
( 3-4 jam/ 24 hari )
( 2-6 jam/ 24 hari )

2) Jumlah tempat tidur ( BOR )
3) Formula pembagian shif pagi, sore, malam : 35%: 34%: 30%
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4) Perbandingan proporsi tenaga untuk asuhan antara tenaga kesehatan
profesional dan non profesional
5) Jumlah hari libur dalam setahun 92 hari dengan perincian sebagai berikut
Rata-rata hari/minggu/tahun
Liburan nasional
Cuti sakit
Cuti tahunan
Jumlah hari pertahun
Jam kerja produktif per hari

52 hari
15 hari
7 hari
18 hari
365 hari
7 jam

6) Pembagian asuhan keperawatan di ruangan dilakukan oleh perawat
pelaksana dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh seorang kepala
ruangan yang bertanggung jawab atas pemberian pelayanan secara
menyeluruh oleh semua petugas yang ada di ruangan tersebut.
7) Kepala ruangan adalah seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung
jawab dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan
pelayanan keperawatan ruang rawat. Persyaratan yang harus memiliki
oleh seorang perawat untuk menjadi kepala ruangan adalah :
a) Ahli Madya Keperawatan/Pendidikan Profesi Keperawatan
b) Pernah mengikuti kursus atau pelatihan manajemen pelayanan
keperawatan ruang bangsal Pengalaman Kerja sebagai perawat
pelaksana 3-5 tahun.
c) Kondisi fisik sehat jasmani dan rohani
Seorang kepala ruangan mempunyai tanggung jawab pada kepala bidang
keperawatan dan atasannya meliputi:
1) Kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan tenaga keperawatan
2) Keobjektifan dan kebenaran penilaian kinerja keperawatan
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3) Kelancaran kegiatan orientasi perawat baru
4) Kebenaran dan ketepatan protap atau SAK pelayanan keperawatan
5) Kebenaran dan ketepatan laporan berkala pelaksanaan pelayanan
mengikuti kursus atau pelatihan manajemen pelayanan keperawatan
6) Kebenaran dan ketepatan penggunaan alat
7) Kebenaran dan ketepatan penerimaan
8) Kebenaran dan ketepatan program bimbingan siswa/mahasiswa
institusi pendidikan perawatan
Wewenang seorang Kepala Ruangan adalah :
1) Meminta informasi dan pengarahan kepada atasan
2) Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada staf
keperawatan
3) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaann tenaga
keperawatan, peralatan dan mutu asuhan keperawatan di ruang rawat
4) Mendatangi rapat berkala dengan kepala instansi atau kepala rumah
sakit untuk kelancaran pelaksanaan keperawatan.
Uraian tugas seorang Kepala Ruangan adalah:
1) Menyusun rencana kerja kepala ruangan
2) Berperan serta menyusun falsafah dan tujuan pelayanan keperawatan
di ruang rawat yang bersangkutan
3) Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan dari segi jumlah
maupun kualifikasi di ruang rawat
4) Melakukan koordinasi dengan Kepala Perawatan Instalasi
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5) Melaksanakan fungsi pergerakan dan pelaksanaan (P2), meliputi:
a) Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan
dirang rawat melalui kerjasama dengan petugas lain yang bertugas
diruang rawatnya
b) Menyusun jadwal dinas tenaga keperawatan dan tenaga lain sesuai
kebutuhan pelayanan dan pengaturan yang berlaku di rumah sakit
c) Melaksanakan orientasi pada tenaga perawatan baru atau tenaga
lain yang akan kerja di ruang rawat
d) Memberikan orientasi dan bimbingan kepada calon praktisi
kesehatan maupun yang akan menggunakan ruang rawatannya
sebagai lahan praktek
e) Membimbing tenaga keperawatan untuk melaksanakan perawatan
atau asuhan keperawatan sesuai standar
f) Mengadakan pertemuan berkala atau sewaktu- waktu dengan staf
keperawatan dan petugas lain yang bertugas di ruangan
g) Memberikan kesempatan atau izin kepada staf keperawatan untuk
mengikuti kegiatan ilmiah atau penataran dengan koordinasi
dengan kepala instansi atau kepala bidang keperawatan
h) Mengupayakan pengadaan peralatan dan obat-obatan sesuai
kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kebijakan rumah sakit
i) Mengatur dan mengkoordinasikan pemeliharaan alat agar selalu
dalam keadaan siap pakai
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j) Mengelompokan pasien dan mengatur penempatannya di ruang
rawat menurut tingkat keperawatan, infeksi, dan non infeksi untuk
kelancaran asuhan keperawatan
k) Mengendalikan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan askep
serta kegiatan lain dengan tepat dan benar
l) Memberi motivasi kepada petugas dalam memelihara kebersihan
lingkungan di ruang rawat
m) Meneliti pengisian formulir, sensus harian pasien di ruang rawat.
6) Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penelitian atau
(P3) meliputi :
a) Mengendalikan dan menilai perkembangan asuhan keperawatan
yang telah ditentukan.
b) Melakukan penilaian kinerja tenaga keperawatan yang berada di
bawah tanggung jawabnya.
c) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga
perawat, peralatan dan obat-obatan.
d) Mengawasi dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai standar
yang berlaku secara mandiri atas koordinasi dengan tim
pengendalian mutu asuhan keperawatan.
d. Perawat pelaksana adalah seorang tenaga keperawatan yang diberi
wewenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan di ruang
rawat. Dalam pelaksanan pemberian asuhan keperawatan, pembagian

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

40

jabatan fungsional perawat pelaksana dilakukan sesuai dengan tingkat
golongan perawat tersebut :
Perawat ahli
Perawat Madya
Perawat Muda
Perawat Pertama

Golongan IVa- Ivc
Golongan IIIa- IIId
Golongan IIIa - IIIb
Perawat terampil

Perawat penyelia
Perawat Pelaksana Lanjutan
Perawat Pelaksana
Perawat Pemula

Golongan IIIc- IIId
Golongan IIIc- IIId
Golongan IIc- Iid
Golongan IIa- IIb

Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang perawat pelaksana adalah:
a) Berijazah pendidikan formal keperawatan dari semua jenis jenjang
pendidikan yang disahkan oleh pemerintah/ yang berwenang
b) Tidak memerlukan persyaratan keahlian, kursus atau pelatihan tertentu,
sehat jasmani dan rohani, tanggung jawab
Dalam melaksanakan tugasnya, perawat pelaksana di ruang rawat bertanggung
jawab kepada kepala ruangan atau kepala instansi yang bersangkutan tentang:
a) Kebenaran dan ketepatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai
standar.
b) Kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan pelaksanaan asuhan
keperawatan/ kegiatan lain yang dilakukan
Yang menjadi wewenang seorang perawat pelaksana ruangan adalah:
a) Membina informasi dan petunjuk pada atasan
b) Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien atau keluarga pasien sesuai
kemampuan dan batas kewenangannya
Uraian tugas yang dimiliki oleh seorang perawat ruangan adalah:

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

41

a) Memelihara kebersihan ruangan dan lingkungannya
b) Menerima pasien baru sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
c) Memelihara peralatan keperawatan dan medis agar selalu dalam keadaan
siap pakai
d) Melakukan pengkajian keperawatan dan menentukan diagnosa keperawatan
sesuai batas kewenangannya
e) Menyusun rencana keperawatan sesuai dengan kemampuannnya
f) Melakukan tindakan keperawatan kepada pasien sesuai dengan batas
kemampuan antara lain:
1) Melaksanakan

tindakan

keperawatan

sesuai

dengan

program

keperawatan
2) Memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai
penyakitnya
g) Melatih atau membantu pasien untuk melakukan latihan geraknya
h) Melakukan tindakan darurat kepada pasien (antara lain panas tinggi, kolaps,
perdarahan, keracunan, henti nafas, dan henti jantung) sesuai protap yang
berlaku
i) Segera melaporkan tindakan yang telah dilakukan pada dokter ruang rawat
atau dokter jaga
j) Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan sesuai batas kemampuannya
k) Mengobservasi kondisi pasien, selanjutnya melakukan tindakan yang tepat
berdasarkan hasil observasi tersebut sesuai batas kemampuan perawat
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l) Berperan serta dalam anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan
upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan
m) Melaksanakan tugas pagi, sore, malam dan hari libur secara bergilir sesuai
jadwal dinas
n) Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh kepala ruang rawat
o) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan antara
lain melalui pertemuan ilmiah dan penataran atas izin/ persetujuan atasan
p) Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang
tepat dan benar sesuai standar asuhan keperawatan.
q) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan
maupun tertulis pada saat penggantian dinas.
r) Memberi penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya sesuai
keadaan dan kebutuhan pasien mengenai program diet atau nutrisi,
pengobatan diperlukan dengan cara penggunaannya, jadwal pemeriksaan
ulang dirumah sakit, puskesmas maupun instansi kesehatan dan cara hidup
sehat.
s) Melatih pasien menggunakan alat bantu yang dibutuhkan seperti: rodstool,
tongkat penyangga, protesa.
t) Melatih pasien melaksanakan tindakan perawatan dirumahnya, misalnya :
perawatan luka, melatih anggota gerak.
u) Menyiapkan pasien yang akan pulang, misalnya : menyediakan surat izin
pulang, surat keterangan istirahat sakit, petunjuk diet, resep obat untuk
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dirumah jika diperlukan, kartu kontrol, surat rujukan atau pemeriksaan
ulang dan lain-lain.
2.1.10. Jenis-Jenis Model Asuhan Keperawatan Profesional
Dalam menjalankan keperawatan ada beberapa model asuhan keperawatan
yang dapat dipakai disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Adapun model
asuhan keperawatan tersebut adalah :
2.1.10.1. Fungsional
Metode fungsional dilaksanakan oleh perawat dalam pengelolaan asuhan
keperawatan sebagai pilihan utama pada saat perang dunia ke-II. Pada saat itu
karena masih terbatasnya jumlah dan kemampuan perawat, maka setiap perawat
hanya melakukan 1-2 jenis intervensi (misalnya merawat luka) keperawatan
kepada semua pasien di bangsal.
Deskripsi :
a. Perawat melakukan tugas tertentu sesuai jadwal kegiatan yang ada
b. Perawat senior akan sibuk melakukan tugas managerial, sedangkan asuhan
keperawatan pada pasien dilakukan oleh perawat junior atau yang belum
punya pengalaman.
c. Penanggung jawab asuhan keperawatan dibebankan kepada perawat yang
bertugas pada tindakan tertentu.
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Kepala Ruang

Perawat :

Perawat :

Perawat :

Perawat :

Pengobatan

Merawat Luka

Pengobatan

Perawat Luka

Pasien / Klien

Gambar 2.2. Sistem Pemberian Asuhan Keperawatan “Fungsional”
(Marquia & Hoston, 1998, 138)

Kelebihannya :
a) Manajemen klasik yang menekankan efisiensi, pembagian tugas yang jelas
dan baik.
b) Sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga
c) Perawat senior menyibukkan diri dengan tugas managerial, sedangkan
perawat pasien diserahkan kepada perawat junior dan atau belum
berpengalaman.
Kelemahannya :
a) Tidak memberikan kepuasan kepada pasien maupun perawat.
b) Pelayanan keperawatan terpisah-pisah, tidak dapat menerapkan proses
keperawatan.
c) Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan
keterampilan saja.
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2.1.11. Keperawatan Tim
Metode ini menggunakan tim yang terdiri dari anggota yang berbeda –
beda dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien.
Perawat diruangan dibagi menjadi 2 sampai 3 tim / group yang terdiri dari tenaga
profesional, teknical dan pembantu dalam satu group kecil yang saling membantu
dengan jumlah tenaga 6 sampai 7 orang dalam satu tim.
Kelebihannya :
a) Memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh
b) Mendukung pelaksanaan proses keperawatan
c) Memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan
memberi kepuasan kepada anggota tim
Kelemahannya :
a) Komunikasi antar anggota tim terbentuk terutama dalam bentuk konferensi
tim, yang biasanya membutuhkan waktu dimana sulit untuk melaksanakan
pada waktu-waktu sibuk.
b) Ketua tim sebagai perawat profesional harus mampu menggunakan berbagai
teknik kepemimpinan.
c) Pentingnya komunikasi yang efektif agar komunitas rencana keperawatan
terjamin.
d) Anggota tim harus menghargai kepemimpinan ketua tim
e) Peran kepala ruangan penting dalam model tim. Model tim akan berhasil
baik bila didukung oleh kepala ruang.
Tanggung jawab Kepala Ruang :
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a) Perencanaan
1) Menunjukkan ketua tim agar bertugas diruangan masing-masing
2) Mengikuti serah terima pasien di shiff sebelumnya
3) Mengidentifikasi tingkat ketergantungan pasien gawar, transisi, dan
persiapan pulang bersama ketua tim.
4) Mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas
dan kebutuhan klien bersama ketua tim, mengatur penugasan /
penjadwalan.
5) Merencanakan strategi pelaksanaan keperawatan
6) Mengikuti visite dokter untuk mengetahui kondisi, patofisiologi, tindakan
medis yang dilakukan, program pengobatan dan mendiskusikan dengan
dokter tentang btindakan yang akan dilakukan terhadap pasien.
7) Mengatur dan mengendalikan asuhan keperawatan.
8) Membantu mengembangkan niat pendidikan dan latihan diri
9) Membantu, membimbing terhadap peserta didik keperawatan.
10) Menjaga terwujudnya visi dan misi keperawatan dan rumah sakit.
b) Pengorganisasian
1) Merumuskan metode penugasan yang digunakan
2) Merumuskan tujuan metode penugasan yang digunakan
3) Membuat rincian tugas ketua tim dan anggota tim secara jelas
4) Membuat rentang kendali kepala ruangan membawahi 2 ketua tim dan
ketua tim membawahi 2-3 perawat.
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5) Mengatur dan mengendalikan tenaga keperawatan : membuat proses
dinas mengatur tenaga yang ada setiap hari dan lain-lain.
6) Mengatur dan mengendalikan situasi praktek
7) Mengatur dan mengendalikan logistik ruangan
8) Mendelegasi tugas kepala ruangan tidak berada ditempat, kepada ketua
tim
9) Memberi wewenang kepada tata usaha untuk mengurus administrasi
pasien
10) Mengatur penugasan post dan pakarnya.
11) Identifikasi masalah dan cara penanganan.
c) Pengarahan
1) Memberi pengarahan tentang penugasan kepada ketua tim
2) Memberi pujian kepada anggota tim yang melaksanakan tugas dengan
baik
3) Memberi motivasi dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan
sikap.
4) Menginformasikan hal-hal yang dianggap penting dan berhubungan
dengan asuhan keperawatan pasien.
5) Melibatkan bawahan sejak awal hingga akhir kegiatan
6) Membimbing bawahan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan
tugasnya
7) Meningkatkan kolaborasi dengan anggota tim lain
d) Pengawasan
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1) Melalui komunikasi : mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan
ketua tim maupun pelaksanakan mengenai asuhan keperawatan yang
diberikan kepada pasien.
2) Melalui supervisi :
a. Pengawasan langsung melalui inspeksi, mengamati sendiri atau
melalui laporan langsung secara lisan dan memperbaiki / mengawasi
kelemahan-kelemahan yang ada saat itu juga.
b. Pengawasan tidak langsung yaitu mengecek daftar hadir ketua tim.
Membaca dan memberiksa rencana keperawatan serta catatan yang
dibuat

selama

(didokumentasikan,

dan

sesudah

mendengar

keperawatan

laporan

ketua

dilaksanakan
tium

langsung

pelaksanaan tugas).
c. Mengevaluasi upaya pelaksanaan dan membandingkan dengan
rencana keperawatan yang telah disusun bersama ketua tim.
d. Audit keperawatan
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Kepala Ruang

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Staf Perawat

Staf Perawat

Staf Perawat

Pasien/Klien

Pasien/Klien

Pasien/Klien

Gambar 2.3. Sistem pemberian asuhan keperawatan “Team Nursing”
(Marquia & Hoston, 1998 p. 149)
Tanggung Jawab Ketua Tim
a) Membantu perencanaan
b) Membuat penugasan, supervise dan evaluasi
c) Mengenal / mengetahui kondisi pasien dan menilai tingkat kebutuhan pasien
d) Mengembangkan kemampuan anggota.
e) Menyelenggarakan konferensi
Tanggung Jawab Anggota Tim :
a) Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dibawah tanggung
jawabnya
b) Kerjasama dengan anggota tim dan antar tim
c) Memberikan laporan
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2.1.12. Keperawatan Primer
Metode penugasan dimana satu orang perawat bertanggung jawab penuh
selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien dimulai dari pasien masuk
sampai keluar rumah sakit. Mendorong praktik kemandirian perawat, ada
kejelasan antara si pembuat rencana asuhan dan pelaksana. Metode primer ini
ditandai dengan adanya keterkaitan kuat yang terus menerus antara pasien dan
perawat yang ditugaskan untuk merencanakan, melakukan dan koordinasi asuhan
keperawatan selama pasien dirawat.
Konsep dasar model asuhan keperawatan primer ini adalah adanya
tanggung jawab, tanggung gugat serta otonomi dari perawat serta melibatkan
ketertiban pasien dan keluarga.
a. Kelebihannya
1) Bersifat kontinuitas dan komprehensif
2) Perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil dan
memungkinkan pengembangan diri.
3) Keuntungan antara lain terhadap pasien, perawat, dokter dan rumah sakit
(Gilles, 1989)
4) Keuntungan yang dirasakan adalah pasien merasa dimanusiawikan
karena terpenuhinya kebutuhan secara individu
5) Asuhan yang diberikanb bermutu tinggi dan tercapai pelayanan yang
efektif terhadap pengobatan, dukungan, proteksi, informasi dan advokasi.
6) Pertukaran informasi tentang kondisi pasien serta diperbarui dan
komprehensif.
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b. Kelemahannya
Hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan
pengetahuan yang memadai dengan kriteria asertif kemudian self direction,
kemampuan mengambil keputusan yang tepat, menguasai keperawatan
klinik, accountable serta mampu berkolaborasi dengan berbagai disiplin.
c. Konsep dasar metode primer
1) Adanya tanggung jawab dan tanggung gugat
2) Ada onotomi
3) Ketertiban pasien dan keluarga
d. Tugas perawat primer
1) Menerima pasien dan mengkaji kebutuhan pasien secara komprehensif
2) Membuat tujuan dan rencana keperawtaan
3) Melaksanakan rencana yang telah dibuat selama ia dinas
4) Mengkonsumsikan dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan
oleh disiplin lain maupun perawat lain.
5) Mengevaluasi keberhasilan yang dicapai
6) Menerima dan menyesuaikan rencana
7) Menyiapkan penyuluhan untuk pulang
8) Melakukan rujukan kepada pekerja sosial, kontak dengan lembaga sosial
di masyarakat
9) Membuat jadwal perjanjian klinik
10) Mengadakan kunjungan rumah.
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e. Peran Kepala Ruang / Bangsa dalam metode primer
1) Sebagai konsultasi dan pengendalian mutu perawat primer
2) Orientasi dan merencanakan karyawan baru
3) Menyusun jadwal dinas dan memberi penugasan pada perawat asisten
4) Evaluasi kerja
5) Merencanakan / menyelenggarakan pengembangan staf
6) Membuat 1-2 pasien untuk model agar dapat mengenal hambatan yang
terjadi
f. Ketenagaan metode primer
1) Setiap perawat primer adalah perawat “bed side”
2) Beban kasus pasien 4-6 orang untuk satu perawat
3) Penugasan ditentukan oleh kepala bangsal
4) Perawat primer dibantu oleh perawat profesional lain maupun non
profesional sebagai perawat asisten.
2.1.13. Manajemen Kasus
Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk setiap shift dan tidak
ada jaminan bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama pada hari
berikutnya. Metode penugasan kasus biasanya diterapkan satu pasien satu
perawat, dan hal ini umumnya dilaksanakan untuk perawat privat / untuk
keperawatan khusus seperti : isolasi, intensive care.
Kelebihannya :
a. Perawat lebih memahami kasus per kasus
b. Sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah
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Kekurangannya :
a. Belum dapatnya diidentifikasikan perawat penanggung jawab.
b. Perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang
sama.
Modifikasi : Tim Primer
Menurut Ratna S. Sudarsono (2000) penetapan model MAKP ini
didasarkan pada beberapa alasan yaitu :
a. Keperawatan primer tidak digunakan secara murni, karena sebagai perawat
primer harus mempunyai latar belakang pendidikan S-1 keperawatan dan
setara.
b. Keperawatan tim tidak digunakan secara murni, karena bertanggung jawab
dalam asuhan keperawatan pasien terfragmentasi pada berbagai tim. Melalui
kombinasi kedua model tersebut diharapkan komunitas asuhan keperawatan
dan akuntabilitas asuhan keperawatan terdapat pada primer. Disamping itu
karena saat ini jenis pendidikan perawat yang ada dirumah sakit sebagian
besar adalah lulusan SPK, maka akan mendapat bimbingan dari perawat
primer / ketua tim tentang asuhan keperawatan. (Nursalam, 2002).
2.1.14. Standar Asuhan Keperawatan
Standar pratek keperawatan telah dijabarkan oleh PPNI (Nursalam, 2002),
yaitu mengacu kepada tahapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian,
diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan dan
evaluasi.
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a. Standar 1 : Pengkajian Keperawatan
Pengumpulan data tentang status kesehatan klien secara sistematis,
menyeluruh, akurat singkat dan berkesinambungan dan data dapat diperoleh,
dikomunikasikan dan dicatat.
Kriteria pengkajian meliputi :
1) Pengumpulan data dilakukan secara anamnese, observasi pemeriksaan
fisik serta dari pemeriksaan penunjang.
2) Sumber data adalah klien, keluarga dan orang yang terkait, tim
kesehatan, rekam medis dan catatan lainnya.
Data yang dikumpulkan difokuskan untuk mengidentifikasi :
1) Status kesehatan masa lalu
2) Status kesehatan saat ini
3) Status biologis-psikologis-sosial-spiritual
4) Respon terhadap terapi
5) Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal
6) Resiko tinggi masalah
b. Standar 2 : Diagnosa Keperawatan
Perawat menganalisa data pengkajian untuk merumuskan diagnosa
keperawatan. Adapun kriteria proses pembuatan diagnosa adalah :
1) Proses diagnosa terdiri dari analisa, interpretasi data, identifikasi
masalah, perumusan diagnosa
2) Diagnosa keperawatan terdiri dari masalah (P), penyebab (E),
tanda/gejala (S), atau terdiri dari masalah dan penyebab (P, E)
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c. Standar 3 : Perencanaan
1) Menyusun

perencanaan

evaluasi

hasil

dari

intervensi

secara

komprehensif, tepat waktu dan terus menerus.
2) Menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengukur ke arah
pencapaian tujuan
3) Menvalidasi dan menganalisa data baru dengan teman sejawat
4) Bekerjasama dengan klien dan keluarga untuk memodifikasi rencana
asuhan keperawatan
5) Mendokumentasikan hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan
melalui aplikasi standard asuhan keperawatan tersebut diatas diharapkan
mutu pelayanan keperawatan akan menjadi lebih baik.
d. Standar 4: Implementasi Keperawatan
1) Bekerjasama dengan klien dalam melaksanakan tindakan keperawatan
2) Kolaboraasi dengan tim kesehatan lain.
3) Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan klien.
4) Memberikan pendidikan kesehatan kepada klien dan keluarga mengenai
konsep dan keterampilan

dan asuhan diri serta membantu klien

memodifikasi lingkungan yang digunakan.
5) Mengkaji ulang dan merivisi pelaksanaan tindakan keperawatan
berdasarkan respon klien.
e. Standar 5: Evaluasi
1) Menyusun perencanaan evaluasi dari intervensi secara komprehensif
tepat waktu.
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2) Menggunakan dara dasar dan respon klien dalam menggukur kearah
pencapaian tujuan.
3) Memvalidasi dan menganalisa data dengan teman sejawat.
4) Bekerja sama dengan klien dan keluarga untuk pencapaian tujuan.
5) Mendokumentasikan hasil evaluasi dan memodifiaksi perencanaan
melalui aplikasi satndar aasuhan keperawatan.
Prinsip melakukan aktifitas/pemberian asuhan keperawatan harus dapat
bekerja sama dengan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, khususnya tim
medis sebagai mitra kerja dalam memberikan asuhan kepada pasien. Akitvitas ini
harus ditunjang dengan menunjukan suatu kesungguhan dan sikap empati dan
bertanggung jawab terhadap setiap tuigas yang diemban.
Tindakan keperawatan harus dilakukan dengan prinsip:
C

: Check the orders & equipment

W : Wash your hands
I

: Identify of patient

P

: Provide for safety & privacy

A

: Asses the problem

T

: Tell the person or teach the patient about what you are going to do
Prinsip utamanya adalah moral dan etika keperawatan. dalam memberikan

asuhan keperawatan perawat harus selalu berpedoman pada nilai – nilai etik
keperawatan dan standar keperawatan yang ada serta ilmu keperawatan.
Kategori Asuhan Keperawatan Menurut Depkes 2002
a. Asuhan keperawatan minmal

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

57

Kriteria :
1) Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri
2) Makan dan minum dilakukan sendiri
3) Ambulasi dengan pengawasan
4) Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift
5) Pengobatan minimal, status psikologis stabil
b. Asuhan keperawatan sedang
Kriteria :
1) Kebersihan diri dibantu, makan minum dibantu
2) Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
3) Ambulasi dibantui, pengobatan lebih dari sekali
c. Asuhan keperawatan agak berat
Kriteria :
1) Sebagian besar aktivitas dibantu
2) Observasi tanda-tanda vital setiap 2-4 jam sekali
3) Terpasang folley chateter, intake output dicatat
4) Terpasang infus
5) Pengobatan lebih dari sekali
6) Persiapan pengobatan memerlukan prosedur
d. Perawatan maksimal (total)
Kriteria :
1) Segala aktivitas diberikan oleh perawat
2) Posisi diatur, observasi tyanda-tanda vital setiap 2 jam
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3) Makan memerlukan NGT terapi intravena
4) Menggunaan suction
5) Gelisah / disorientasi
Deskripsi Peran dan Fungsi Struktur Organisasi
1) Kepala Ruang Rawat
Kepala ruang rawat adalah perawat dengan kemampuan D3 Keperawatan
yang berpengalaman atau berkemampuan S.Kp/Ners yang berpengalaman.
Kepala ruang rawat bertugas sesuai jam kerja dinas pagi. Tugas dan
tanggung jawab kepala ruang rawat :
a) Mengatur pembagian tugas jaga perawat (jadwal dinas)
b) Mengatur dan mengendalikan kebersihan dan ketertiban ruangan
c) Mengendalikan diskusi dengan staf untuk memecahkan masalah
diruangan
d) Membimbing siswa / mahasiswa (bekerjasama dengan pembimbing
klinik) dalam pemberian asuhan keperawatan diruangan, dengan
mengikuti sistem yang sudah ada.
e) Melakukan kegiatan administrasi dan surat menyurat
f) Mengorientasikan pegawai baru, residen, mahasiswa kedokteran, dan
mahasiswa keperawatan yang akan melakukan praktik keperawatan.
g) Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis dengan
klien / keluarga dan tim kesehatan lain, antara lain kepala ruang rawat
mengingatkan kembali klien / keluarga tentang perawat / tim yang
bertanggung jawab terhadap mereka diruangan yang bersangkutan.
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h) Memeriksa kelengkapan persediaan status keperawatan minimal lima set
setiap hari.
i)Melaksanakan pembinaan terhadap perawat primer (PP) dan perawat
asosiet (PA) dalam hal implementasi keperawatan profesional termasuk
sikap dan tingkah laku profesional.
j)Bila PP cuti, tugas dan tanggung jawab PP senior (wakil PP pemula yang
ditunjuk) tetapi tetapi dibawah pengawasan kepala ruang rawat.
k) Merencanakan dan memfasilitasi ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan
diruangan.
l) Memantau dan mengevaluasi penampilan kerja semua tenaga yang ada
diruangan, membuat DP-3 dan asuhan kenaikan pangkat.
m) Melakukan pertemuan rutin dengan semua perawat setiap bulan untuk
membahas kebutuhan diruangan.
n) Merencanakan dan melaksanakan evaluasi mutu asuhan keperawatan
o) Membuat peta resiko ruang rawat
2) Clinical Instructur
Diangkat sebagai staf pengajar tetap dengan surat keputusan dari yang
berwenang, kepangkatan minimal dalam kepegawaian adalah golongan
IIIA.

3) Pembimbing dilahan praktek
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Disetujui atau ditugaskan oleh pimpinan instansi dimana Cl bertugas:
diangkat sebagai staf pengajar tidak tetap dengan suatu SK dari yang
berwenang, kepangkatan minimal dalam kepegawaian adalah golongan IIC.
Persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja
1) Pembimbing Utama, lulusan S-1 Keperawatan + AKTA IV atau lulusan
AKPER + AKTA III : Pengalaman kerja minimal 2 tahun dibidang mata
kuliah yang menjadi tanggungjawabnya.
2) Pembimbing dilahan praktek S-1 Keperawatan + AKTA IV : lulusan
AKPER, telah mengikuti pendidikan dan latihan pengajaran klinik
keperawatan untuk mahasiswa ; pengalaman kerja minimal 2 tahun pada
bidangnya.
Pendokumentasian Asuhan Keperawatan
1) Pengertian Dokumentasi
Dokumentasi adalah tulisan data bpenting dari semua intervensi yang
tepat bagi klien dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, impelentasi dan
evaluasi keperawatan (Toylor, 1993).
Dokumentasi adalah tulisan dan catatan suatu kegiatan/aktivitas tertentu
secara sah/legal, pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan
penulisan dan pencatatan yang dilakukan oleh perawat tentang informasi
kesehatan klien termasuk data pengkajian, diagnosa, perencanaan,
implementasi dan evaluasi keperawatan (Carpenito, 1998).

2) Tujuan Dokumentasi Asuhan Keperawatan
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Sebagian dokumentasi rahasia yang mencatat semua pelayanan
keperawatan klien. Tujuan utama dari pendokumentasian adalah :
a. Mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat
kebutuhan klien.
b. Dokumentasi untuk penelitian, keuangan, hukum dan artikel, hal ini
juga menyediakan :
a) Bukti kualitas asuhan keperawatan
b) Bukti legal dokumentasi sebagai pertanggungjawaban kepada
klien.
c) Informasi terhadap perlindungan klien
d) Bukti aplikasi standart praktek keperawatan
e) Sumber informasi untuk standart dan riset keperawatan
f) Pengangguran biaya informasi
g) Sumber informasi untuk data yang harus dimasukkan
h) Komunikasi konsep resiko tindakan keperawatan
i) Persepsi hak klien
j) Dokumentasi untuk tenaga profesional dan tanggung jawab etik
dan mempertahankan kerahasiaan informasi klien
k) Suatu data yang sesuai
l) Data perencanaan pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang.
3) Manfaat dan Pentingnya Dokumentasi
Dokumentasi keperawatan mempunyai makna yang penting bila dilihat
dari bagian asuhan keperawatan.
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a. Hukum
Semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi
dan bernilai hukum.
b. Jaminan mutu (kualitas pelayanan)
Pencatatan data yang lengkap dan akurat dan lengkap akan
memberikan kemudahan bagi perawat dalam membuat suatu rencana
tindakan dan membantu menyelesaikan masalah klien.
c. Komunikasi
Dokumentasi keadaan klien merupakan alat perekam terhadap
masalah yang berkaitan dengan klien.
d. Keuangan
Dokumentasi dapat bernilai keuangan karena berhubungan dengan
pembiayaan keperawatan yang telah diberikan.
e. Pendidikan
Dokumentasi mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai
bahan

atau referensi

pembelajaran bagi

siswa atau

profesi

keperawatan.
f. Penelitian
Dokumentasi mengandung informasi yang digunakan sebagai bahan
riset penelitian dalam pengembangan informasi keperawatan.
g. Akreditas
h. Dengan dokumentasi dapat dilihat sejauhmana peran dan fungsi
perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.
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4) Standard Dokumentasi
Standard dokumentasi merupakan standard yang dapat digunakan untuk
memberikan panduan dan pengarahan dalam melakukan dokumentasi
proses perawatan. Dalam standar dokumentasi terhadap beberapa
karakteristik :
a. Perawat
Karakteristik ini memberikan paduan dalam pertanggungjawaban
profesional. Karakteristik ini juga memberikan kriteria hasil yang
dapat mengevaluasi asuhan keperawatan, serta memberikan kerangka
kerja bagi pendekatan sistematis untuk pengambilan keputusan dan
praktek keperawatan. (Hidayat, 2000)
b. Klien
Karakteristik ini dapat memberitahukan klien tentang ide-ide
mengenai

tanggung

meningkatkan

kepuasan

jawab
klien

kualitas
dan

asuhan

merefleksikan

keperawatan,
hak

klien.

Karakteristik ini memberikan batasan kepada klien tentang suatu
model pelayanan keperawatan. Penetapan kebutuhan pelayanan
keperawatan dan keuntungan bagi klien (Hidayat, 2000)
5) Metode Pendokumentasian Asuhan Keperawatan
Adapun beberapa tipe pendokumentasian yang digunakan dalam asuhan
keperawatan, salah satu diantaranya adalah Problem Orientasi Medical
Record (POMR) yang dibuat oleh Lawrence Weed pada tahun 1960
(Taylor, Lillis, Le Mone, 1997). Metode pendokumentasian ini meliputi :
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data dasar, masalah kesehatan, rencana pelayanan / asuhan keperawatan
termasuk catatan perkembangan kesehatan klien. Keuntungan dari
metode pendokumentasian ini lebih efektif, efisien, dan terorganisasi
dengan baik.
a. Format pendokumentasian asuhan keperawatan
Setelah melakukan asuhan keperawatan, perawat harus melakukan
tahapan berikutnya yaitu pendokumentasian asuhan keperawatan.
Format pendokumentasian ini terdiri dari : pengkajian, diagnosa,
perencanaan, implementasi, evaluasi keperawatan.
b. Paduan pendokumentasian asuhan keperawatan
Prinsip – prinsip pendokumentasian :
1. Content (isi)
a) Berisi informasi yang lengkap sesuai standar yang berlaku
secara legal.
b) Dokumentasi hasil implementasi keperawatan berdasarkan
instruksi dokter dan tim kesehatan lainnya.
c) Catat tanggal, waktu dan nama dokter
2. Waktu
Catat dan laporkan hasil tindakan keperawatan sesuai waktunya
serta ikuti peraturan yang berlaku.
a) Format
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Buat format sesuai standard dan menggunakan tata bahasa yang
baik dan benar yang dapat diterima semua pihak serta
mempunyai susunan yang sistematis.
3. Akuntabilitas
b) Setiap intervensi yang dilakukan perawat harus dibutuhkan
tanda tangan
c) Cek setiap lembar pendokumentasian
d) Lengkapi pendokumentasian klien sebelum dikirim sebagai
medical record.
Potensial masalah dalam pendokumentasian
1. Content (isi) pendokumentasian
a) Tidak sesuai standard
b) Tidak terkoordinasi dengan baik
c) Tidak menunjukkan kebutuhan Klien
d) Data tidak lengkap atau tidak konsisten
e) Intervensi tidak sesuai dengan instruksi.
2. Kesalahan dalam pendokumentasian
a) Tulisan tanggal yang berbeda dan tidak terbaca dengan jelas
b) Tanggal, bulan, dan jam tidak konsisten
c) Tidak ada tanda tangan perawat yang melakukan tindakan
keperawatan
6) Format Dokumentasi Asuhan Keperawatan
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a) Pengkajian, pencatatan dan data pengkajian mengikuti prinsip tahapan
pengkajian. Format sistematis, akurat dan valid sangat penting untuk
membandingkan perubahan kesehatan klien (Carpenito, 1998).
b) Perencanaan Implementasi
c) Evaluasi
d) Catatan perkembangan, format bervariasi dan dapat disesuai dengan
sistem yang ada.
e) Informasi perpindahan klien
f) Ringkasan perpindahan klien, ringkasan tentang legalitas perpindahan
klien antara institusi rumah sakit, ringkasan format pelaporan meliputi
lembaran data dasar demografi, orientasi ruangan dan laporan klinis
(Carpenito, 1998).
g) Perencanaan pulang
h) Perawat dirumah. Format pendokumentasian yang akan melanjutkan
perawatan dirumah klien bertujuan untuk memberikan ringkasan /
informasi
7) Sistem Pendokumentasian Ruangan
Dokumentasi yang digunakan adalah dengan sistem SOR (Sources
Oriented Record) yaitu sistem pendokumentasian yang berorientasi dari
berbagai sumber tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, ahli gizi
dll.
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Contoh Pendokumentasian:
URAIAN BAGIAN

SUMBER

Lembar indeks diagnosa
Lembar registrasi
Lembar masuk dan keluar RS
Lembar untuk penempalan surat (MRS,
rujukan)
Daftar masalah
Lembar riwayat penyakit
Lembar catatan Harian dokter
Lembar instruksi Dokter
Lembar
untuk
pemeriksaan
Laboratorium dan radiologi
Lembaran intruksi dokter dan laporan
perawat
Lembar konsultasi
Lembar observasi
Lembar
pengkajian
dan
asuhan
keperawatan

Dokter
Administrasi
Aministrasi
Administrasi
Administrasi
Dokter
Dokter
Dokter
Dokter/ Perawat
Dokter
Dokter
Perawat
Perawat

Pedoman Cara Perhitungan Kebutuhan Tenaga Perawat
a. Pengelompokan Unit Kerja di Rumah Sakit
Kebutuhan

tenaga

keperawatan

(perawat

dan

bidan)

harus

memperhatikan unit kerja yang ada dirumah sakit. Secara garis besar
terdapat pengelompokan unit kerja rumah sakit sebagai berikut :
b. Rawat inap dewasa
c. Rawat inap anak / perinatal
d. Rawat inap intensif
e. Gawat darurat (IGD)
f. Kamar bersalin
g. Kamar operasi
h. Rawat jalan
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Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Tenaga Keperawatan
a. Faktor Klien
i. Tingkat kompleksitas dan lamanya kebutuhan perawatan
ii. Tipe klien : jenis penyakit, usia, faktor spesifik
iii. Jumlah klien dan fluktuasi (peningkatan dan penurunan)
iv. Keadaan sosiual dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan
v. Harapan klien dan keluarganya
vi. Faktor Tenaga
vii. Jumlah dan komposisi tenaga keperawatan
viii. Kebijakan pengaturan dinas
ix. Peran, fungsi dan tanggung jawab perawat
x. Kebijakan personalia
xi. Tingkat pendidikan dan pengalaman perawat
xii. Kelangkaan tenaga perawat spesialis
xiii. Sikap etis para profesional
b. Faktor Lingkungan
i. Tipe dan lokasi rumah sakit
ii. Lay out ruang keperawatan
iii. Fasilitas dan jenis pelayanan yang diberikan
iv. Kelengkapan peralatan medik / diagnostik
v. Pelayanan penunjang dari bagian lain
vi. Pelayanan penunjang dari instalasi lain, misalnya PMI
vii. Macam kegiatan yang dilaksanakan: penyuluhan, kunjungan rumah
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c. Faktor Organisasi
i. Mutu pelayanan
ii. Kebijakan pembinaan dan pengembangan
iii. Model Pendekatan
Ada beberapa model pendekatan yang dapat dipergunakan dalam perhitungan
kebutuhan tenaga keperawatan (perawat dan bidan) dirumah sakit, yaitu :
a. Rawat inap
Berdasarkan klasifikasi pasien, cara perhitungan berdasarkan
a) Tingkat ketergantungan pasien berdasarkan jenis kasus
b) Rata-rata pasien perhari
c) Jam perawatan yang diperlukan/hari/pasien
d) Jam perawatan yang diperlukan / ruangan / hari
e) Jam kerja efektif setiap perawat 7 jam per hari
Contoh perhitungan dalam satu ruangan menurut Depkes :
No.
A
1.
2.
3.
4.
5.

Jenis Kategori
B
Pasien penyakit dalam
Pasien bedah
Pasien gawat
Pasien anak
Pasien kebidanan
Jumlah

Rata-rata
Rata-rata jam
Jumlah jam
pasien/hari perawatan/pasien/hari perawatan/hari
E
C
D
10
3,5
35
8
4
32
1
10
10
3
4,5
13,5
1
2,5
2,5
23
93,0

Keterangan :
Jadi jumlah tenaga keperawatan yang diperlukan adalah :

Jumlah Jam Perawat
93

 13 perawat
Jam Kerja Efektif Per Shift 7
Untuk perhitungan jam tenaga tersebut perlu ditambah (faktor koreksi) dengan :
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Hari libur / cuti / hari besar (loss day)
Loss day :

Jumlahhari mgg dalamsetahun cuti  haribesar
x jumlah perawat tersedia
Jumlahhari ker ja efektif

52  12  14
78
x13 
x13
286
286
= 3,5 orang
Jumlah tenaga perawat yang mengerjakan tugas-tugas non profesi keperawatan
(non nursing jobs) seperti contohnya membuat perincian pasien pulang,
kebersihan ruangan, kebersihan alat-alat makan pasien, dan lain-lain diperkirakan
25% dari jam pelayanan keperawatan.

Jumlahtenaga perawat  Loss day
x 25
100
13  3,5

x 25  4,1
100


Jumlah tenaga
= Tenaga yang tersedia + faktor koreksi
= 16,5 + 4,1
= 20,6 (dibulatkan 21 perawat)
Jadi tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk contoh diatas adalah
21 orang.
Klasifikasi tingkat ketergantungan pasien (berdasarkan Teori Douglas)
No.
A.
1.

KLASIFIKASI DAN KRITERIA KETERGANTUNGAN
Pasien bisa mandiri / hampir tidak memperlukan bantuan :
a. Mampu naik turun tempat tidur
b. Mampu ambulasi dan berjalan sendiri
c. Mampu makan dan minum sendiri
d. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
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2.
3.

4.
5.
6.
B
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
C
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

e. Mampu membersihkan mulut (sikap gigi sendiri)
f. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
g. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan
Status psikologis stabil
Pasien dirawat untuk prosedur diagnostik
Operasi ringan
Partial Care
Pasien memerlukan bantuan perawatan sebagian :
a. Membutuhkan bantuan 1 orang untuk naik turun tempat tidur
b. Membutuhkan bantuan untuk ambulasi / berjalan
c. Membutuhkan bantuan dalam menyiapkan makanan.
d. Membutuhkan bantuan untuk makan (disuap)
e. Membutuhkan bantuan untuk membersihkan mulut
f. Membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan berdandan
g. Membutuhkan bantuan untuk BAB dan BAK (tempat tidur/kamar mandi)
Post operasi minor (24 jam)
Melewati fase akut dari post operasi mayor
Fase awal dari penyembuhan
Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
Gangguan emosional ringan
Total Care
Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu
perawat yang lebih lama.
a. Membutuhkan 2 orang atau lebih untuk mobilisasi dari tempat tidur ke
kereta dorong / kursi roda
b. Membutuhkan latihan pasif
c. Kebutuhan nutrisi cairan dipenuhi melalui terapi intravena (infus) atau NG
tube (sonde)
d. Membutuhkan bantuan untuk kebersihan mulut
e. Membutuhkan bantuan penuh untuk berpakaian damn berdandan
f. Dimandikan perawat
g. Dalam keadaan inkotinensia, menggunakan kateter
24 jam post operasi mayor
Pasien tidak sadar
Keadaan pasien tidak stabil
Observasi TTV setiap kurang dari jam
Perawatan kolostomi
Menggunakan alat bantuan pernafasan (respirator)
Menggunakan WSD
Irigasi kandung kemih secara terus menerus
Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
Faktur dan atau pasca operasi tulang belakang / leher
Gangguan emosional berat, bingung dan disorientasi
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Contoh perhitungan tenaga keperawatan menurut Douglas
Σ

Minimal

Partial

Total

Pasien Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam Pagi Siang Malam
1

0,17

0,14

0,07

0,27

0,15

0,10

0,36

0,30

0,20

2

0,34

0,28

0,14

0,54

0,30

0,20

0,72

0,60

0,40

3

0,51

0,42

0,21

0,81

0,45

0,30

1,08

0,90

0,60

Menurut Douglas (1984), tergantung darti derajat ketergantungan Klien :
Σ Pasien = Σ pasien x derajat ketergantungan pasien
Contoh :
Ruang F pada hari ini mempunyai 22 pasien dengan 3 pasien perawatan minimal,
14 pasien perawatan partial, 5 total. Hitung jumlah perawat yang dibutuhkan.
Jawab :
Pagi :
Total

: 5 x 0,36

= 1,6

Partial

: 14 x 0,27

= 3,78

Minimal

: 3 x 0,17

= 0,51 +
5,89

Siang :
Total

: 5 x 0,30

= 1,5

Partial

: 14 x 0,15

= 2,1

Minimal

: 3 x 0,14

= 0,42 +
4,02

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

73

Malam :
Total

: 5 x 0,2

= 1,0

Partial

: 14 x 0,1

= 1,4

Minimal

: 3 x 0,07

= 0,21 +
2,6

Σ perawat yang dibutuhkan
Pagi

= 5,89

Siang

= 4,02

Malam

= 2,6

Σ seluruhnya = 12,9 / 13
Pasien diklasifikasikan dalam beberapa kategori yang didasarkan pada
kebutuhan terhadap asuhan keperawatan meliputi :
4.

Minimal care

5.

Partial care

6.

Total care

Contoh kasus :
No.
A
1.
2.
3.

Kategori #
B
Minimal care
Partial care
Total care
Jumlah

Rata-rata
jumlah
pasien/hari
C
10
8
4
22

Rata-rata jam
perawatan
/hari
D
1,5
3,5
5,5
10,5

Jumlah jam
perawatan
ruangan/hari
E
15
28
22
65

Jumlah perawatan yang dibutuhkan adalah :

Jumlah Jam Perawat ruangan/ hari 65

 9,28 perawat
Jam efektif perawat
7
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Untuk perhitungan jumlah tenaga tersebut perlu ditambah (faktor koreksi) dengan:
1.

Hari libur / cuti / hari besar (loss day)

Loss day :

Jumlahhari mgg dalamsetahun cuti  haribesar
x Jumlah perawat yang diperlukan
Jumlahhari ker ja efektif

52  12  14
78
x10 
x10
286
286
= 3 orang
2.

Tenaga perawat yang mengerjakan tugas-tugas non profesi keperawatan

(non nursing jobs) seperti contohnya membuat perincian pasien pulang,
kebersihan ruangan, kebersihan alat-alat makan pasien, dan lain-lain diperkirakan
25% dari jam pelayanan keperawatan.

Jumlahtenaga perawat  Loss day
x 25
100
10  2,72

x 25  3,18
100


Jumlah tenaga
= Tenaga yang tersedia + faktor koreksi
= 12,72 + 3,18
= 15,9 (dibulatkan 16 perawat)
Jadi tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk contoh diatas adalah 16
orang.
a) Klasifikasi tingkat ketergantungan pasien (berdasarkan Teori Wastler, 1972).
Mengidentifikasikan 5 kategori untuk klasifikasi pasien :
1) Kategori I

: Self care, jam perawatan 1-2 jam / hari
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2) Kategori II

: Minimal care, jam perawatan 3-4 jam / hari

3) Kategori III

: Intermediate care, jam perawatan 5-6 jam / hari

4) Kategori IV

: Modified intensive care, jam perawatan 7-8 / hari

5) Kategori V

: Intensive care, jam perawatan 10-14 jam / hari.

Intensive
Care
Sakit akut:
memerlukan
obersivasi
konstan atau
sering: bukan
kasus
terminal
Aktivitas
harus
dikontrol

Memerlukan
pengobatan
kontinu atau
sangat sering

Modified
Intensive
Care
Sakit akut:
memerlukan
observasi
sering, dapat
berupa kasus
terminal atau
tidak terminal
Aktivitas
terbatas
tergantung
pada orang
lain untuk
kebutuhan
dasar
Memerlukan
pengobatan
sering

Intermediate
Care

Minimal Care

Self Care

Gejala
ekstrem
berkurang
atau belum
tampak
biasanya sakit
sedang
Pola perilaku
menyimpang
yang belum
memerlukan
observasi
ketat

Sakit ringan atau Biasanya
pemulihan
berjalan:
aktivitas
tidak
terbatas,
memerlukan
observasi
Kontrol aktivitas minimum
yang
Di RS untuk
memerlukan
sinar X /
sedikit
pengobatan /
penatalaksanaan terapi fisik
atau observasi

Aktivitas
dikontrol
sebagian atau
perlu
pengobatan
periodik

Perlu bantuan
yang sangat
sedikit dalam
hygiene personal

Contoh :
Ruang Akasia hari ini mempunyai 22 pasien dengan 3 pasien kategori 1, 14
pasien kategori 2, 5 pasien kategori 3.
Jawab :
Kategori I

: 3 x 1,5

= 4,5

Kategori II

: 14 x 3,5

= 49
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Kategori III

: 5 x 5,5

Jumlah

= 27,5 +
= 81 jam

Perawat yang dibutuhkan dalam satu shift = 81 jam / shift (8 jam)
Contoh per shift :
Pagi : 35%
= 10,125 x 35%
= 3,5
Siang : 35%
= 10,125 x 35%
= 3,5
Malam 30%
= 10,125 x 30%
= 3,0
Jumlah keperawatan yang dibutuhkan adalah :

Jumlah Jam Perawat ruangan/ hari 81

 12,46 perawat
jam efektif perawat
6,5

Untuk perhitungan jumlah tenaga tersebut perlu ditambah (faktor koreksi) dengan:
Hari libur / cuti / hari besar (loss day)
Loss day :

Jumlahhari mgg dalamsetahun cuti  haribesar
x Jumlah perawat yang diperlukan
Jumlahhari ker ja efektif

52  12  14
78
x12,46 
x12,46 = 4 orang
286
286
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Tenaga perawat yang mengerjakan tugas-tugas non profesi keperawatan (non
nursing jobs) seperti contohnya membuat perincian pasien pulang, kebersihan
ruangan, kebersihan alat-alat makan pasien, dan lain-lain diperkirakan 25% dari
jam pelayanan keperawatan.

Jumlahtenaga perawat  Loss day
x 25
100
12,46  3,39

x 25  3,96
100


Jumlah tenaga
= Tenaga yang tersedia + faktor koreksi
= 15,86 + 3,96
= 19,82 (dibulatkan 20 perawat)
Jadi tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk contoh diatas adalah 20 orang.
Contoh Standar Perawatan Keperawatan :
a)

Penerapan kegiatan logistik di bangsal sesuai analisis ABC pada ruangan
dengan kapasital 41 tempat tidur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KELOMPOK A
Oksigen
Tensimeter
Air viva
Suction
Enter
Nasopharynxtube
Mesin EKG

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

KELOMPOK B
Termometer
Spatel lidah
Gunting
Pinset
Baskom mandi
Pot / pasu surungan
Urinal
Korentang

KELOMPOK C
16. Kirbet es
17. Buli-buli panas
18. Bengkok / piala
ginjal
19. Mayo tube
20. Irigator
21. Pot sputum
22. Glukometer
23. Gyringe pump
24. Alat ukur TB/BB

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

78

b) Standar minimal alat kesehatan ruangan rawat inap dengan 41 tempat tidur
No.
A.

B.

C.

c)

NAMA BARANG
Kelompok A
a. Oksigen
b. Tensimeter
c. Air viva
d. Suction
e. Senter
f. Nasopharynxtube
g. Mesin EKG
Kelompok B
a. Termometer
b. Spatel lidah
c. Gunting
d. Pinset
e. Baskom mandi
f. Pot / pasu surungan
g. Urinal
Kelompok C
a. Kirbet es
b. Buli-buli panas
c. Bengkok / piala ginjal
d. Mayo tube
e. Irigator
f. Pot sputum
g. Glukometer
h. Gyringe pump
i. Alat ukur TB/BB

STANDAR MINIMAL
1:2
1:8
1 buah tiap ruangan
1 : 10
1 : 20
1:4
1 buah tiap ruangan
1:1
1 : 10
1 : 10
1 : 10
2:1
1:4
1:1
1:5
1 : 10
1:4
1:8
1 : 20
1:8
1 : 20
1 : 20
1 buah tiap ruangan

Alat keperawatan diruang rawat inap penyakit dalam dengan kapasitas 30
orang pasien
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAMA BARANG
Tensimeter
Stetoskop
Timbangan BB / TB
Set irigator
Sterilisator
Tabung oksigen flow meter

7.
8.
9.

Slym zuiker (suction)
VC set
Gunting verband

STANDAR MINIMAL
2/ruangan
2/ruangan
1/ruangan
2/ruangan
1/ruangan
2/ruangan (ruang bedah 3/ruangan,
ruangan penyakit dalam 6/ruangan)
2/ruangan
2/ruangan
2/ruangan
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Korentang
Bak instrumen besar
Bak instrumen sedang
Bak instrumen kecil
Blas spuit
Gleserin spuit
Bengkok
Pispot
Urinal
Set angka jahitan
Set ganti balutan
Termometer
Standar infuse
Eskap
Masker oksigen
Nasal kateter
Hammar reflect
Set impus
Bangkok

2/ruangan
2/ruangan
2/ruangan
2/ruangan
2/ruangan
2/ruangan
2/ruangan
1:½
1:½
1:½
5/ruangan
5/ruangan
1:½
1:½
6/ruangan
6/ruangan
1/ruangan
6 set
1:4

d) Alat tenun
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

NAMA BARANG
Gurita
Gordyn
Kimono / baju pasien
Seprei besar
Manset dewasa
Manset anak
Mitela / topi
Penutup sprei
Piyama
Selimut wol
Selimut biasa
Selimut anak
Sprei kecil
Sarung bantal
Sarung guling
Sarung kasur
Sarung buli-buli panas
Sarung eskap
Sarung windring
Sarung tabung oksigen
Taplak meja pasien
Taplak meja teras
Vitrase

STANDAR MINIMAL
1 : 1 1/3
1:2
1:5
1:5
1:1¼
1 : 1 1/3
1 : 1 1/3
1:5
1:5
1:1
1:5
1 : 6-8
1 : 6-8
1:6
1:3
1:1
1:¼
1:¼
1 : 1/10
1 : 1/3
1:3
1:3
1:2
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
e)

Tutup alat
Steek laken
Handuk
Waslap
Barak skort
Gurita dewasa
Handuk fontanin
Lap piring
Lap kerja
Masker
Popok bayi
Baju bayi
Duk
Duk bolong

1:2
1 : 6-8
1:3
1:5
1:½
1:½
1 : 1/5
1:¼
1:½
1:½
1 : 15
1:8
1 : 1/3
1 : 1/3

Alat rumah tangga

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

NAMA BARANG
Kursi roda
Commod
Lemari obat emergensi
Light cast
Meja pasien
Overbad table
Standar infuse
Standar waskom double
Waskom mandi
Lampu sorot
Lampu senter
Lampu kunci duplikat
Nampan
Tempat tidur fungsional
Tempat tidur biasa
Troly obat
Troly balut
Troly pispot
Troly suntik
Timbangan BB / TB
Timbangan bayi
Dorongan oksigen
Piring makan
Piring kudapan
Gelas
Tatakan dan tutup gelas
Sendok

STANDAR MINIMAL
2-3 / ruangan
1/ruangan
1/ruangan
1/ruangan
1:1
1:1
2-3/ruangan
4-6/ruangan
8-12/ruangan
1/ruangan
1-2/ruangan
1/ruangan
2-3/ruangan
1:1
1:½
1/ruangan
1/ruangan
1/ruangan
1/ruangan
1/ruangan
1/ruangan
1/ruangan
1:1
1:1
1:2
1:2
1:2
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28.
29.
30.
31.
32.

Garpu
Kran air
Baki
Tempat sampah pasien
Tempat sampah besar tertutup

1:2
1:1
5/ruangan
1:1
4/ruangan

2.2. Konsep Hemoroid
2.2.1. Konsep medis
2.2.1.1. Pengertian
Hemoroid adalah masa vaskuler yang menonjol kedalam lumen rectum
bagian bawah atau area perianal (Sandra M. Nettina, 2002).
Hemoroid adalah pembengkakan yang tidak wajar / distensi vena di daerah
rektal yang tidak signifikan (D.D. Ignatavicius, 1998).
Hemoroid adalah pelebaran varises satu segmen atau lebih vena - vena
hemoroidalis (bacon) (kapita selekta kedokteran).
Hemoroid adalah dilatasi vena hemoroidal interior atau superior (kamus
saku kedokteran Dorland, 1998).
2.2.1.2. Etiologi
Yang menjadi faktor predisposisi adalah herediter, anatomi, makanan,
pekerjaan, psikis, dan sanilitas. Sedangkan sebagai faktor presipitas adalah faktor
mekanis (kelainan sirkulasi parsial dan peningkatan tekanan intra abdominal),
fisiologis, dan radang. Pada umumnya faktor etiologi tersebut tidak berdiri sendiri
tetapi saling berkaitan (kapita selekta kedokteran).
Faktor penyebab hemoroid adalah :
1. Mengejan pada waktu defekasi
2. Konstipasi menahun
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3. Kelemahan dinding struktural dari dinding pembuluh darah
4. Herediter
5. Pembesaran prostat
6. Peningkatan tekanan intra abdomen
a) Kehamilan
b) Konstipasi
c) Berdiri dan duduk terlalu lama
d) Fibroma uteri
e) Tumor rectum
f) Diare
g) Kongesti pelvis
h) Usia lanjut
i) Obesitas
2.2.1.3. Klsifikasi
1. Berdasarkan asal / tempat penyebabnya
a. Hemoroid interna
Hemoroid ini berasal dari vena hemoroidales superior dan medial, terletak
diatas garis anorektal dan ditutupi oleh mukosa anus. Hemoroid ini tetap
berada di dalam anus.
b. Hemoroid eksterna
Hemoroid ini dikarenakan adanya dilatasi (pelebaran pembuluh darah) vena
hemoroidales inferior, terletak dibawah garis anorektal dan ditutupi
oleh mukosa usus. hemoroid ini keluar dari anus (wasir luar).

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

83

2. Hemoroid interna diklasifikasikan lagi berdasarkan perkembangannya
a. Stadium I : Hemoroid interna dengan perdarahan segar tanpa nyeri pada
waktu defekasi.
b. Stadium II : Hemoroid interna yang menyebabkan perdarahan dan
mengalami prolaps pada saat mengedan ringan,tetapi dapat masuk kembali
secara spontan.
c. Stadium III : Hemoroid interna yang mengalami perdarahan dan disertai
prolaps dan diperlukan intervensi manual memasukkan ke dalam kanalis.
d. Stadium IV : Hemoroid interna yang tidak kembali ke dalam atau berada
terus – menerus di luar.
(Thornton, scott C 2009)
2.2.1.4. Patifisiologi
Hemoroid timbul akibat kongesti vena yang disebabkan gangguan aliran
balik dari vena hemoroidalis. Kantung – kantung vena yang melebar menonjol
kedalam saluran anus dan rectum terjadi trombosis, ulserasi, perdarahan dan nyeri.
Perdarahan umumnya terjadi akibat trauma oleh feses yang keras. Darah yang
keluar berwarna merah segar meskipun berasal dari vena karena kaya akan asam.
Nyeri yang timbul akibat inflamasi dan edema yang disebabkan oleh trombosis
(pembekuan darah dalam hemoroid).
2.2.1.5. Manifestasi klinis
1. Berdasarkan asal / tempat penyebabnya
a) Hemoroid interna
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Hemoroid ini berasal dari vena hemoroidales superior dan medial, terletak
diatas garis anorektal dan ditutupi oleh mukosa anus. Hemoroid ini tetap
berada di dalam anus.
b) Hemoroid eksterna
Hemoroid ini dikarenakan adanya dilatasi (pelebaran pembuluh darah) vena
hemoroidales inferior, terletak dibawah garis anorektal dan ditutupi
oleh mukosa usus. hemoroid ini keluar dari anus (wasir luar).
2. Hemoroid interna diklasifikasikan lagi berdasarkan perkembangannya
a) Stadium I : Hemoroid interna dengan perdarahan segar tanpa nyeri pada
waktu defekasi.
b) Stadium II : Hemoroid interna yang menyebabkan perdarahan dan
mengalami prolaps pada saat mengedan ringan,tetapi dapat masuk kembali
secara spontan.
c) Stadium III : Hemoroid interna yang mengalami perdarahan dan disertai
prolaps dan diperlukan intervensi manual memasukkan ke dalam kanalis.
d) Stadium IV : Hemoroid interna yang tidak kembali ke dalam atau berada
terus – menerus di luar. (Thornton, scott C 2009)
2.2.1.6. Penatalaksanaan
1. Anamnesa : BAB diselimuti darah segar atau menetes darah segar sehabis
BAB.
2. Fisik : kemungkinan tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan luar, kadangkadang didapatkan anemia.
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3. Colok dubur : tidak didapatkan rasa nyeri, tidak teraba tumor, colok dubur
harus dilakukan untuk mengetahui kelainan lain.
4. Proktoskopi : ditentukan local dan gradasi hemoroid interna yang selanjutnya
digunakan untuk menentukan cara pengobatannya.
2.2.1.7. Pemerikasaan penunjang
1. Anoskopi
2. Pemeriksaan peses : untuk mengetahui occult-bleding
2.2.1.8 Komplikasi
1. Anemia tapi jarang terjadi
2. Thrombosis akut pada prolapse hemoroid
2.2.1.9. Prognosa
Hemoroiddektomi

tampaknya

lebih

efektif

dan

parmanen

tetapi

mempunyai kerugian komplikasi pos operasi
2.2.2. Konsep asuhan keperawatan
2.2.2.1. Pengkajian
Dalam data fokus terdapat DS dan DO. DS atau Data Subjektif merupakan
data yang diperoleh dari keluhan klien kepada pemeriksa, sedangkan DO atau
Data Objektif merupakan data yang diperoleh oleh pemeriksa melalui pengkajian
pemeriksaan secara real dan objektif.
a) Riwayat kesehatan
1. Keluhan Utama
Keluhan utama merupakan hal yang pertama kali dikeluhkan klien kepada
perawat / pemeriksa.

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

86

2. Riwayat Kesehatan Sekarang
Riwayat kesehatan sekarang merupakan pengembangan dari keluhan utama
yang mencakup PQRST. Adapun hal – hal yang harus diperhatikan saat
melakukan pengkajian riwayat kesehatan sekarang klien, yaitu :
a) Apakah ada rasa gatal, panas / terbakar dan nyeri pada saat defekasi.
b) Adakah nyeri abdomen.
c) Apakah ada perdarahan di rectum, seberapa banyak, seberapa sering, dan
apa warnanya (merah segar atau warna merah tua).
d) Bagaimana pola eliminasi klien, apakah seing menggunakan laktasif atau
tidak.
3. Riwayat Kesehatan Dahulu
Tanyakan pada klien apakah dahulu pernah mengalami hal yang sama,
kapan terjadinya, bagaimana cara pengobatannya. Apakah memiliki riwayat
penyakit yang dapat menyebabkan hemoroid atau yang dapat menyebabkan
kambuhnya hemoroid.
4. Riwayat Kesehatan Keluarga
Tanyakan apakah keluarga klien memiliki riwayat penyakit menular (seperti
TBC, HIV/AIDS, hepatitis, dll) maupun riwayat penyakit keturunan (seperti
hipertensi, Diabetes, asma, dll).
b) Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan fisik pada pasien hemoroid biasanya seperti pemeriksaan
fisik pada umumnya, tetapi pada saat pemeriksaan rectum dilakukan hal – hal
sebagai berikut :
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Pasien dibaringkan dengan posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dan
dada menempel pada tempat tidur (posisi genupectoral / kneechest).
1) Inspeksi
a) Pada inspeksi lihat apakah ada benjolan sekitar anus
b) Apakah benjolan terlihat saat prolapsed
c) Bagaimana warnanya, apakah kebiruan, kemerahan, atau kehitaman.
d) Apakah benjolan tersebut terletak diluar atau didalam (internal / eksternal)
2) Palpasi
Palpasi dilakukan dengan menggunakan sarung tangan dan vaselin dengan
melakukan rektal taucher, dengan memasukan satu jari kedalam anus. Apakah ada
benjolan, apakah benjolan tersebut lembek, lihat apakah ada perdarahan.
2.2.2.2. Diagnosa keperawatan
1) Perdarahan di anus berhubungan dengan pecahnya vena hemoroidalis
2) Gangguan rasa nyaman : nyeri berhubungan dengan adanya hemoroid
3) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan nyeri karna hemoroid beraktivitas
secara mandiri
4) Defisit personal hygiene berhubungan dengan kelemahan fisik
5) Sindrom defisit self care berhubungan dengan kelemahan
2.2.2.3. Perencanaan
Perencanaan ini berdasarkan Nic-Noc
No
1

Diagnosa
keperawatan
Perdarahan di
anus
berhubungan
dengan

Tujuan

Intervensi

Setelah
dilakukan
perawatan selama 1 x
24 jam, masalah klien
dapat teratasi dengan

1) Monitor banyaknya
perdarahan klien
2) Monitor warna dan
konsistensi darah
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2

pecahnya vena kriteria :
hemoroidalis
a) Perdarahan pada
saat BAB hilang
b) Konjungtiva
tidak
pucat
c) Warna kuku merah
muda / normal
d) Capillary
refill
normal / < 2 detik
e) Hb 12 – 16 g/dl
Gangguan rasa Setelah
dilakukan
nyaman : nyeri perawatan selama 1 x
berhubungan
24 jam, masalah klien
dengan adanya dapat teratasi dengan
hemoroid
kriteria :
a) Nyeri di bagian anus
hialng / berkurang
b) Nyeri pada saat BAB
hilang
c) Perdarahan hilang
d) Bejnolan hilang
e) Klien tidak meringis
f) Skala nyeri 1 bahkan
0

3

Intoleransi
aktivitas
berhubungan
dengan nyeri
karna hemoroid
beraktivitas
secara mandiri

Setelah
dilakukan
perawatan selama 1 x
24 jam, masalah klien
dapat teratasi dengan
kriteria :
a) Klien tidak lemas
b) Klien
dapat
beraktivitas
secara
mandiri
c) Kekuatan otot klien
maksimal

4

Defisit
personal
hygiene
berhubungan
dengan
kelemahan
fisik

Setelah
dilakukan
perawatan selama 1 x
24 jam, masalah klien
dapat teratasi dengan
kriteria :
a) Badan klien tercium
harum

3) Observasi
TTV
secara rutin
4) Kolaborasi dengan
tim
medis
dalam
pemberian vitamin K
dan B12 sesuai indikasi

1) Berikan posisi yang
nyaman
2) Berikan bantalan di
bawah bokong saat
duduk
3) Ajarkan teknik untuk
mengurangi rasa nyeri
seperti relaksasi dan
distraksi
4) Observasi tingkatan
nyeri
5) Kolaborasi denngan
tim
medis
untuk
pemberian analgesik,
pelunak feses, dan
dilakukannya
hemoroidectomi
1) Kaji tingkat aktvitas
klien
2) Bantu klien dalam
melakukan
aktivitas
sehari – hari
3) Mandirikan
klien
dalam
melakukan
aktivitas sehari – hari
4) Berikan
motivasi
kepada klien utuk bisa
melakukan
aktivitas
secara mandiri
1) Mandikan klien
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b) Badan klien bersih
c) Badan klien tidak
lengket
5

Sindrom defisit
self
care
berhubungan
dengan
kelemahan

Setelah
dilakukan
asuhan
keperawatan
jam
klien
mampu
perawatan diri dengan
indikator Pasien dapat
melakukan
aktivitas
sehari-hari
a)Pasien
dapat
melakukan
aktivitas
sehari-hari
b)Kebersihan
diri
pasien terpenuhi

Bantuan perawatan diri
a)Monitor kemampuan
pasien
terhadap
perawatan diri
b)Monitor kebutuhan
akan personal Hygiene
berpakaian,
toileting
dan makan
c)Beri bantuan sampai
klien
mempunyai
kemampuan merawat
diri
d)Bantu klien dalam
memenuhi kebutuhan
sehari-hari
e)Anjurkan klien untuk
melakukan
aktivitas
sehari-hari
sesuai
kemampuannya
f)Pertahankan aktivitas
perawatan diri secara
rutin
g)Evaluasi kemampuan
klien dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari
h)Berikan
reinforcement
positif
atas
usaha
yang
dilakukan
dalam
melakukan perawatan
sehari-hari
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BAB III
FENOMENA KASUS
3.1. Gambaran situasi ruangan rawat inap melati III RSUD DR. Pringadi
Medan
3.1.1. Pengkajian
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan didirikan oleh
Pemerintah Kolonial Belanda dengan nama GEMENTE ZIEKEN HUIZ.
Peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Maria Constansita Macky pada tanggal
11 Agustus 1928 dan diresmikan pada tahun 1930. Sebagai pimpinan yang
pertama adalah Dari. A. A. Messing.
Setelah masuknya jepang ke Indonesia pada tahun 1942 rumah sakit ini
diambil alih oleh bangsa jepang dan berganti nama menjadi SYURITSU
BYSONO INCE dan pimpinannya dipercayakan kepada seorang putra Indonesia
yaitu Dr. Raden Pirngadi Gonggo Putro.
Pada masa Negara Sumatera Timur pada tahun 1947, nama rumah sakit ini
diganti menjadi Rumah Sakit Kota Medan dan pimpinannya dijabat oleh
Dr.Ahmad Sofyan. Semasa kepemimpinan beliau rumah sakit ini berubah menjadi
Rumah Sakit Umum Kota medan diserah terimakan kepada Dokter. H. A. Darwis
Dt. Batu Besar. Tahun 1958 nama rumah sakit ini diganti menjadi Rumah Sakit
Umum Pusat Besar, pimpinannya dijabat oleh Paruhum Daulay. Tahun 1969
pimpinan Rumah Sakit Umum Medan dipimpin oleh Dr. Zainal Rasyid Siregar,
SKM dan semasa kepemimpinan beliau nama Rumah Sakit Umum Pusat Medan
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berubah nama lagi menjadi Rumah Sakit Pusat Propinsi Medan (Provintial Top
Referal Hospital).
Sejalan dengan hal tersebut maka pada tanggal 26 januari 1972 Rumah
Sakit Umum Pusat Paru-paru yang dulunya berdiri sendiri masuk menjadi bagian
dari Rumah Sakit Umum Pusat Propinsi Medan. Sesuai dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara No.43/XII/654 tahun 1972.
Pada tahun 1979 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
No. 150 tahun 1979 tanggal 25 Juni 1979 RSU Pusat Propinsi medan diberi nama
Dr.Pirngadi Medan, berasal dari nama putra bangsa Indonesia pertama menjadi
pimpinan rumah sakit ini.
Sejak berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tanggal
20 Agustus 1952 maka Rumah Sakit Umum Dr.Pirngadi Medan otomatis dipakai
sebagai tempat Kepaniteraan Klinik para Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara. Walaupun penandatanganan perjanjian kerjasama
antara FK Universitas Sumatera Utara dengan Rumah Sakit Umum Dr.Pirngadi
medan sebagai Teaching Hospital (Rumah Sakit Pendidikan) FK Universitas
Sumatera Utara baru dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1968.
Tidak diperoleh data yang pasti kapan Rumah Sakit Umum Dr.Pirngadi
Medan ini diserahkan ke pemiliknya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Propinsi Sumatera Utara, tapi yang jelas sejalan dengan pelaksanaan otonomi
daerah Rumah Sakit Umum Dr.Pirngadi Medan pada tanggal 27 Desember 2001
diserahkan ke pemiliknya dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kepada
Pemerintah Kota Medan.
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Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka berdasarkan Perda
Kota Medan No.30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan
sebutan dalam organisasi adalah badan pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
Dr. Pirngadi Kota Medan.
A. Falsafah RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
Badan

pelayanan

kesehatan

RSUD

Dr.Pirngadi

Kota

Medan

menyelenggarakan upaya kesehatan paripurna yang bermutu, terpadu dan
kesinambungan dengan mengindahkan kebutuhan bersosial, spiritual dan hak
penderita dengan dilandasi nilai, norma Pancasila dan UUD 1945.
B. Tujuan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
Tujuan Utama
a) Terjadinya peningkatan peran rumah sakit sebagai tempat berlindung upaya
pelayanan kesehatan yang aman dan nyaman, di tempat nama penderita
memperoleh kepercayaan dan harapan.
b) Meningkatkan peranan rumah sakit sebagai tempat pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan iptek di bidang kesehatan.
C. Fungsi RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
a) Menyelenggarakan pelayanan medis
b) Menyelenggarakan pelayanan non medis
c) Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan
d) Menyelenggarakan pelayanan rujukan
e) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
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f) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
g) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
D. Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan (Gambaran menentang) yang
berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD
Dr. Pirngadi Kota Medan dan dengan kata lain menggambarkan hendak menjadi
apa organisasi dimasa depan. Penetapan visi dimana Badan pelayanan Kesehatan
RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan sangat penting sebagai penentu arah pelaksanaan
tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan karyawan visi tersebut
digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh pegawai Badan
Pelayanan

Kesehatan

RSUD

Dr.

Pirngadi

Kota

Medan,

dengan

mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya, dan keselarasannya dengan visi
Negara Republik Indonesia visi pemerintah Kota Medan.
Visi Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan adalah
terwujudnya “Menjadi Rumah Sakit pusat rujukan dan unggulan di
Sumatera Utara Tahun 2018”.
E. Misi
a) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu profesional dan terjangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat.
b) Meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran
serta tenaga kesehatan yang lainnya
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F. Motto
AOGROTY SALUS LEX SUPREMA (Kepentingan Penderita adalah yang
utama)
G. Norma
Sebagai pedoman dan batasan berperilaku dan bertindak dalam bertugas
dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seluruh staf dan
karyawan RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan akan melaksanakan sesuai norma :
a) Iman dan taqwa
b) Kemanusiaan dan kepedulian
c) Ramah dan berbudi luhur
d) Disiplin dan bertanggung jawab
e) Bersih dan sehat
f) Terampil dan berprestasi
g) Kebersamaan dan persaudaraan
Struktur Organisasi Bidang Keperawatan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
Kepala Badan Pelayanan
Kesehatan

Ka. Bidang Keperawatan

Sub Bidang
Pengendalian
Mutu Keperawatan

Sub Bidang Pelayanan
Keperawatan

Sub Bidang
Ketenagaan dan
Perkembangan
SDM
Keperawatan
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STRUKTUR ORGANISASI RUANG MELATI III

Kepala Ruang Melati III

Wa. Ka. Ruang Melati III

KA . TIM

Pelaksana
Keperawatan

Pelaksana
Keperawatan

Administrasi

PRT
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1. Analisa Situasi Fungsi Manajemen Ruang Melati III
Pengkajian fungsi manajemen di ruang Melati III di lakukan melalui
analisa situasi ruangan mulai tanggal 19 Februari s/d 10 Maret 2018 dengan
menggunakan metode :
a) Wawancara
Wawancara di lakukan dengan Kepala Ruangan, Wakil Kepala Ruangan
dan perawat pelaksana yang bertugas pada shif sore.
b) Observasi
Observasi dilakukan oleh mahasiswa STIKes Binalita Sudama Medan
tahun 2018 kelompok manajemen yang bertugas pada shif sore, meliputi
situasi dan kondisi ruangan, pelayanan asuhan keperawatan, menyediakan
sarana dan prasarana sistem kerja dan komunikasi dalam pemberian
asuhan keperawatan.
c) Kuesioner
Penyebaran kuesioner, kuesioner disebarkan pada tanggal 20 – 22 Februari
2018 kepada perawat yang terdiri dari kepala ruangan, kepala group, tim
perawat pelaksana. Kuesioner yang dibagi yaitu tentang model
kepemimpinan dan kepuasan kerja. Selain kuesioner untuk perawat,
keluarga pasien juga diberi kuesioner yaitu tentang tingkat kepuasan
keluarga pasien. Kuesioner dibagi kepada 15 orang responden.
Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisa. Gambaran hasil analisa
situasi ruangan di ruang Melati III dideskripsikan sebagai berikut :
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1) Man
Ruang Melati III memiliki perawat sebanyak 13 orang terdiri dari :
a) 1 orang kepala ruangan
b) 1 orang wakil kepala ruangan
c) 1 orang ketua Tim ( Tim I, Tim II )
d) 10 orang perawat pelaksana
Jenjang pendidikan perawat tersebut yaitu terdiri dari S1 – keperawatan
dan Ners sebanyak 6 orang, S1 keperawatan sebanyak 1 orang dan D III
Keperawatan 6 orang, dan dibantu oleh pegawai Non perawat seperti
administrasi 1 orang tamatan SMA, PRT 1 orang tamatan SLTP. Dengan
pembagian pendistribusian tenaga : jumlah perawat pagi 6 orang, 1 orang
administrasi, 1 orang PRT, jumlah perawat sore 2 orang, jumlah perawat
malam 2 orang, jumlah perawat libur 3 orang.
Perekrutan tenaga perawat di ruang Melati III dilakukan secara sentral dari
Pemko Medan bagi tenaga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga
honor dan, direktur Oleh PEMKO dan bidang keperawatan RSU Dr.
Pirngadi Medan. Pengelola ruang Melati III tidak terlibat secara langsung
dan perekrutan pegawai hanya berhak melakukan / mengajukan
permintaan tambahan tenaga di ruang Melati III.
Seleksi penerimaan pegawai di ruang Melati III harus di orientasikan oleh
kepala ruangan selama kurang dari 6 bulan dan dilakukan evaluasi setiap
bulannya. Setelah memenuhi kriteria penilaian dari kepala ruangan maka

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

98

perawat baru dapat diikut sertakan dalam jadwal dinas seperti perawat
lainnya.
Penempatan tenaga keperawatan dilakukan dengan cara :
1) Tenaga keperawatan yang dinyatakan memenuhi syarat diserahkan
kebidang keperawatan ditempatkan.
2) Sebelum ditempatkan dilakukan orientasi kerja meliputi :
a) Struktur organisaasi instalasi ruang rawat
b) Prosedur kerja
c) Disiplin dan peraturan kerja
d) Sistem penyusunan dan roster dinas
e) Jenis kasus di ruang rawat
f) Sarana dan prasarana yang ada
g) Diberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur kerja rumah
sakit dalam bidang keperawatan.
3) Tenaga keperawatan yang baru ditempatkan di instalasi pelayanan
terlebih dalam dahulu dilakukan training praktek teknis keperawatan
masing – masing selama 3 bulan.
4) Program 3 bulan terakhir keperawatan ditempatkan di ruangan
berdasarkan kebutuhan.
Pergantian dinas untuk staf atau pegawai yang cuti / sakit kemalangan
dan hari libur ditentukan oleh kepala ruangan. Pendistribusian tenaga
keperawatan yang ada di ruang Melati III saat ini berdasarkan Daftar
Dinas Ruang Melati III bulan Februari 2018 adalah sebagai berikut :
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Jumlah perawat pagi

: 6 Orang

Jumlah perawat sore

: 2 Orang

Jumlah perawat malam

: 2 Orang

Jumlah perawat libur

: 3 Orang

Pembagian jadwal dinas / jam kerja di Ruang Melati III di bagi dalam 3
shift, yaitu :
Dinas Pagi
Dinas Sore
Dinas Malam

07.45 – 14.30 Wib
14.30 – 20.30 Wib
20.30 – 07.45 Wib

Diruang Melati III ada sanksi bagi perawat yang tidak sesuai peraturan,
yaitu Seluruh staff dapat mengikuti pelatihan khusus dari instansi atau
luar rumah sakit. Staf ruang Melati III juga dapat mengikuti pendidikan
tetapi diluar jam kerja dan atas persetujuan oleh kepala ruangan dan
bidang keperawatan.
Ketentuan perawat yang boleh izin adalah : Sakit : 3 hari, Kemalangan
dalam kota : 1 Minggu, Kemalangan di luar kota : 1 Minggu.
Klasifikasi tingkat ketergantungan pasien (berdasarkan Teori Wastler,
1972). Mengidentifikasikan 4 kategori untuk klasifikasi pasien :
Kategori I
Kategori II
Kategori III
Kategori IV

Self care, jam perawatan 1-2 jam / hari
Minimal care, jam perawatan 3-4 jam / hari
Intermediate care, jam perawatan 4-6 jam / hari
Modified intensive care, jam perawatan 8 / hari

Jumlah rata-rata pasien setiap bulannya mulai tanggal 19-21 Februari
2018 adalah 12 orang, dengan rincian rata-rata jumlah pasien perhari periode
tanggal 19 Februari 2018 sebanyak 15 pasien, tanggal 20 Februari 2018
sebanyak 13 pasien, tanggal 21 Februari 2018 sebanyak 9 pasien.
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Rata  Rata Pasien
x 100%
Tempat Tidur Pasien

12
x 100  50%
24
Maka rata – rata jumlah untuk rentang waktu diatas adalah 50 % dengan
jumlah tempat tidur sebanyak 24 buah.
Tabel 3.1. Situasi Fungsi Manajemen Ruang Melati III
No.
A
1.
2.
3.

Kategori
B
Minimal care
Partial care
Total care
Jumlah

Rata-rata
jumlah
pasien/hari
C
4
6
2
12

Rata-rata jam
perawatan
/hari
D
2
3
4-6
11

Jumlah jam
perawatan
ruangan/hari
E
8
18
12
38

Jumlah perawatan yang dibutuhkan adalah :
Jumlah Jam Perawat ruangan/ hari 38

 5,4 perawat
Jam efektif perawat
7

Untuk perhitungan jumlah tenaga tersebut perlu ditambah (faktor koreksi)
dengan:
Hari libur / cuti / hari besar (loss day)
Loss day :
Jumlah hari mgg dalam setahun cuti  haribesar
x Jumlah perawat yang diperlukan
Jumlah hari ker ja efektif

53  12  14
79
x12 
x12
351
351
= 2,2 orang
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Dibulatkan menjadi 2
Tenaga perawat yang mengerjakan tugas-tugas non profesi keperawatan
(non nursing jobs)
Tenaga perawat yang mengerjakan tugas-tugas non profesi keperawatan
(non nursing jobs) seperti contohnya membuat resep pasien, dan lain-lain
diperkirakan 25% dari jam pelayanan keperawatan.

Jumlahtenaga perawat  Loss day
x 25
100
12  3

x 25  3,75
100


Jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah :
=A +B +C
= 5 + 2 + 3 = 10
KaRu (1) + WaKaRu (1) + KaTim (2) + 10
Jadi tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk contoh diatas adalah 14
orang. Jumlah semua tenaga perawat menurut Depkes dibagi shift dinasnya
menurut Warstel
Dinas Pagi
Dinas Sore
Dinas Malam

14 x 47% = 6,58 = 7 orang
14 x 36% = 5,04 = 5 orang
14 x 17% = 2,38 = 2 orang

Menurut Douglas jumlah kebutuhan tenaga keperawatan adalah :
Tabel 3.2. Jumlah kebutuhan tenaga keperawatan Ruang Melati III
No.
A
1.
2.
3.

Kategori
B
Minimal care
Partial care
Total care

Pagi
C
0,17x
1,19
0,27x
1,35

7
5

Sore
D
= 0,14x 7 = 0,98
0,15x 5 = 0,75
= 0,30x 2 = 0,6

Malam
E
0,07x7 = 0,49
0,10x5 = 0,5
0,20x2 = 0,4
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Jumlah

0,36x
0,72
3,26

2

=
2,23

1,39

Jumlah tenaga perawat pagi yang dibutuhkan adalah 3 orang, sore 2
orang dan malam 1 orang.
Jumlah tenaga keperawatan yang dimiliki oleh Ruang Melati III Dr.
Pirngadi yaitu 13 orang dan jumlah pendukung keperawatan sebanyak 2 orang
menurut klasifikasi pendidikan.
Tabel 3.3. Daftar jenjang pendidikan staff ruangan rawat inap Melati III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama
Epri Suriyati
Riaman Silalai
Minar Pangaribuan
Reny Mardiana
Hermira Togatorop
Saprika
Nora Izawati
Sopian Siregar
Nazianudin
Riki Aritonang
Susi Wahyuni
Riswandi
Nella Sibuea
Asih Parawita Sari
Lisnauli Saragih

Jabatan
Kepala Ruangan
Wa.Ka. Ruangan
Ka Tim
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
Perawat pelaksana
ADM
PRT

Pendidikan
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
DIII
DIII
DIII
DIII
DIII
DIII
SMK
SMP

Lama kerja
28 Thn
29 Thn
30 Thn
30 Thn
24 Thn
10 Thn
13 Thn
18 Thn
7 Thn
7 Thn
13 Thn
13 Thn
18 Thn
6 Thn
7 Thn

Keterangan :
S1 KEPERAWATAN

: 7 Orang

D-III

: 6 Orang

SMK

: 1 Orang

SMP

: 1 Orang
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2) Methode
Berdasarkan observasi yang dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 19 – 21
Maret 2018 diperoleh bahwa Ruangan Melati III memberikan pelayanan
kesehatan untuk pasien dengan BPJS, KIS dan Umum.
Pada struktur organisasi di ruang Melati III model praktek keperawatan
yang digunakan dalam pemberian asuhan keperawatan adalah metode tim.
Katim di dalam struktur organisasi hanya 1 orang. Dalam pemberian
asuhan keperawatan untuk kelancaran tugas dan sebagai bukti dan
tanggung jawab kerja KaRu membuat beberapa buku pelaporan Untuk
menunjang sistem pendokumentasian seperti buku rawatan, buku visite,
ekspedisi, pemeriksaan penunjang, injeksi, inventaris ruangan, rekam
medic pasien masuk dan pulang.
Pendelegasian tugas juga dilakukan dari kepala ruangan kepada wakil
kepala ruangan, dari wakil kepala ruangan ke ketua tim, dan ketua tim
didelegasikan kepada perawat

pelaksana. Apabila kepala ruangan

berhalangan/sakit maka yang bertanggung jawab menggantikan kepala
ruangan adalah wakil kepala ruangan dan apabila wakil kepala ruangan
berhalangan/sakit maka pelilmpahan tugas wewenang diberikan kepada
ketua tim dan jika ketua tim berhalangan atau sakit maka pelimpahan tugas
wewenang di berikan kepada perawat pelaksana yang senior atau yang
berpengalaman. Jika terdapat konflik dalam ruangan, Kepala Ruangan
beserta staf-stafnya mendiskusikan masalah tersebut melalui pertemuan
saat pergantian shift dan segera diselesaikan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Karu diketahui bahwa gaya
kepemimpinan yang digunakan bersifat demokratis, dimana pemimpin
mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar bersedia
bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dalam
menggerakan staf selalu memperhatikan kemampuan stafnya, senang
menerima kritik, saran, dan pendapat dari staf. Berbagai kegiatan yang
akan dilakukan ditetapkan bersama antara pemimpin dan bawahan.
Karu juga berperan sebagai supervisi yaitu melakukan pengawasan
terhadap klien, dilakukan dengan cara pengontrolan terhadap pekerjaan
yang dilakukan oleh anggotanya setiap hari pada pergantian shif dari mulai
pengontrolan pasien bed to bed

serta mengidentifikasi tingkat

ketergantungan klien; gawat, transisi, dan persiapan pulang klien bersama
ketua

tim.

Menunjuk

katim

disetiap

ruangan

masing-masing,

mengidentifikasi jumlah perawat disetiap ruangan. pengontrolan alat-alat
keperawatan kebersihan ruangan sampai pada kegiatan mahasiswa yang
praktik atau dinas di ruang Melati III.
Kepala ruangan juga melakukan pembagian tugas perawat ruangan (jadwal
dinas), mengatur dan mengendalikan kebersihan ruangan dan ketertiban
ruangan, memecahkan masalah dengan cara berdiskusi dengan anggota/
staf

yang ada diruangan Melati III, selain itu ruang Melati III juga

mempunyai penilaian khusus terhadap kinerja perawat setiap sebulan
sekali dimana hal yang dinilai meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap,
dedikasi, loyalitas dan prestasi. Hasil yang telah dievaluasi disampaikan
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kepada Kapokja Instalasi rawat inap. Melakukan pertemuan rutin dengan
semua perawat setiap 1 bulan untuk membahas kebutuhan ruangan.
Metode penugasan asuhan keperawatan dengan cara metode tim. Ruangan
Melati III

juga memiliki Jobdiscription walaupun belum di jalankan

secara optimal.
3) Material
RSUD. Pingadi Kota Medan memiliki fasilitas pemeriksaan penunjang
medis yang lengkap. Berdasarkan survey yang dilakukan terdapat 144
instrumen medis, 80 instrumen non medis, 208 alat tenun, 36 alat-alat
dapur. Dan yang mengalami kerusakan berat yaitu : tromel, tensi meter,
sedangkan alat lain jika rusak langsung dibawa kesarana untuk diperbaiki.
Ruang Melati III memiliki inventaris peralatan medis dan non medis serta
pendokumentasiannya serta ada operan dan penanggung jawab untuk
inventaris peralatan medis dan nonmedis tetapi tidak berjalan dengan baik.
Untuk perawatan alat-alat dilakukan setiap saat setelah alat dipakai
ataupun pasien keluar dari ruangan yaitu dengan dibersihkan dan
dirapikan, sedangkan penanggungjawab terhadap peralatan yang rusak
ditugaskan kepada Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit.
Alat/instrumen medis di Ruang Melati III dilengkapi dengan petunjuk
penggunaannya sehingga mempermudah kerja perawat dan menurunkan
resiko kesalahan. Ruangan ini juga memiliki pendokumentasian peralatan
medis dan nonmedis. Yang juga penting di Ruang Melati III yaitu tempat
pembuangan sampah yang telah dibedakan atas sampah medis, non medis
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dan benda tajam. Di setiap tempat tidur pasien telah disediakan papan
identitas pasien dan sudah dimanfaatkan dengan optimal. Struktur
organisasi belum terpajang diruangan dengan alasan adanya pergantian
kepala ruangan dan belum direvisi sesuai dengan struktur organisasi
Ruang Melati III yang terbaru.
Peralatan logistik diruang Melati III yang seharusnya dapat mendukung di
dalam peningkatan dan pemberian pelayanan keperawatan yang terdiri dari
alat-alat tenun, alat istrumen dan alat rumah tangga masih belum
mencukupi kebutuhan pasien menurut standar yang berlaku.
Anggaran untuk peralatan logistik diatur oleh bagian sarana sentralisasi
dimana permohonan untuk kebutuhan logistik diajukan setiap bulannya
oleh kepala ruangan berdasarkan kebutuhan alat logistik yang kurang.
Permohonan permintaan barang logistik diajukan melalui persetujuan
Kepala Ruangan. Seksi Keperawatan dan ditandatangani oleh Kepala
Bidang Keperawatan, baru disampaikan kepada bagian logistik penyediaan
barang rumah sakit.
Pengelolaan alat tenun di ruang Melati III RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan
adalah sebagai berikut:
a) Alat tenun terdiri dari : laken, selimut, sarung bantal, namun belum
mencukupi standar yang berlaku.
b) Penggantian alat-alat tenun bervariasi tergantung kepada kebutuhan
pasien, rata-rata dilakukan secara sentralisasi dilakukan setiap 2-3 hari
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c) Proses pencucian dan penyetrikaan alat tenun dilakukan secara
sentralisasi di ruang laundry
d) Penyimpanan alat tenun terpelihara dalam lemari khusus untuk alat
tenun pemeliharaan alat instrumen seperti pinset, arteri klem, gunting
dan alat-alat yang lain, sehabis dipakai dicuci kemudian disterilkan
didalam sterilisator dan disimpan didalam bak instrumen di lemari
penyimpanan. Peralatan alat rumah tangga seperti tilam, lemari.
Tabel 3.4. Nama Instrumen Medis Di Ruang rawat inap Melati III
No Instrumen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Stetoskope
Tensi meter
Termometer
Gunting runcing
Nierbeken
Bak instrument injeksi
Pinset Anatomis
Pinset Cirurgis
Kom alkohol
Gunting plaster
Tromel Kecil
Korentang
Tangue spatel
Nebulezer Set
Timbangan dewasa
Bak instrument steinles
Pispot
Irigator
Suction
Kursi Roda
Alat EKG
Blender
Ambu bag
Cup besar
Cup sedang
Cup kecil

Jumlah

Keadaan Instrumen

Keterangan

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
-

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
-

-

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
-
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27
28
29
30

Buli-buli panas
Refleks Hummer
Pispot
Troli Steinles

1
1
1

Baik
Baik
Baik

-

Tabel 3.5. Nama Instrumen Non Medis Di ruang rawat inap Melati III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Instrumen
Brankard
Rostul
Dorongan O2
Lemari Obat
Lemari 3 Pintu
Lemari Alat Tenun
Ners Station
Meja / Telepon
Kulkas
Troli Injeksi
Bantal
Kasur
Tempat Tidur
Keranjang Kain Kotor
Keranjang Botol Infus
TV
AC
Papan Tulis
Hekter / Stapler
Pembolong Kertas
Pinsil Merah / Biru
Spidol White Board
Papan Nama Pasien
Meja makan
Jam Dinding
Kipas Angin
Lampu Kamar Perawat
Tong Sampah Pasien
Kursi Pendek Pasien
Lemari / Meja Pasien
Lampu Kamar Pasien
Lampu Kamar Mandi
Jemuran Handuk Pasien
Tempat sampah medis
Tempat sampah umum
Gayung

Jumlah
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
26
26
26
1
1
1
2
1
1
1
24
4
13
2
8
24
24
18
2
3
2
2

Keadaan Instrumen
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Ngamprah
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Ket
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Cukup
-
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37

Meja obat

1

Baik

Tabel 3.6. Nama Alat – Alat Dapur Di ruang rawat inap Melati III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Instrumen
Tempat Cuci Piring / Kran
Rak Piring
Cok Ceret Listrik
Panci Bertangkai
Tungku Gas
Waskom Stenles
Piring melamin
Mangkok bubur
Mangkok sayur
Gelas
Sendok sayur
Sendok nasi
Rantang
Panci nasi
Panic bubur
Kereta dorong makan

Jumlah
1
2
-

Keadaan Instrumen
Baik
Baik
-

Ket
Cukup
Kurang 2

Tabel 3.7. Nama Alat – Alat Tenun di ruang rawat inap Melati III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Instrumen
Sprei Besar
Selimut Biasa
Handuk
Sarung Bantal
Perlak
Sarung Oksigen
Taplak / Alas Meja Kecil
Taplak Meja Besar
Horden pintu
Horden Pembatas tempat tidur
Horden jendela
Alas brankard
Stik laken
Alas meja pasien
Keset kaki

Jumlah Keadaan Instrumen
78
Baik
52
Baik
78
Baik
10
Baik
12
Baik
4
Baik
5
Baik
-
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Tabel 3.8. Barang habis pakai di ruang rawat inap Melati III
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama barang habis pakai
Alcohol
Kapas
Kasa
Sabun mandi
Sabun batang
Masker
Verband
Plester
Handscoon
Spidol
Ekspedisi
Buku rawatan

Jumlah barang habis pakai perminggu
3 liter
500 gr
25 bungkus
2
2
20
20-30 gulung
3 roll
30-40 pasang
2
1/bulan
3/bulan
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3.2.1. ANALISIS SWOT FUNGSI MANAJEMEN BERDASARKAN ELEMEN MAN, METHODE, DAN MATERIAL
DI RUANG MELATI III RSUD. DR. PIRNGADI MEDAN
Tanggal 19 – 21 Februari 2018
1. MAN (Sumber Daya Manusia)
Strenght (Kekuatan)

Weakness (Kelemahan)

Opportunity (Kesempatan)

1) Rumah sakit memberikan kesempatan 1) Masih ada perawat dengan latar belakang
untuk melanjutkan pendidikan kejenjang
pendidikan D III
yang lebih tinggi

2) Adanya mahasiswa
sedang praktek di
Melati III

Threatened (Ancaman)

yang
ruang

3) Status RSUD. Dr. Pirngadi
Medan sebagai RS pendidikan
sehingga
muncul
asumsi
masyarakat
bahwa
pasien
merupakan objek praktek dari
mahasiswa
yang
sedang
praktek di RS

2. MATERIAL
Strenght (Kekuatan)
 Berkas–berkas status pasien sudah tersusun
dengan baik

Weakness (Kelemahan)

Opportunity (Kesempatan)

Threatened (Ancaman)



 Adanya bantuan dana anggaran
dari pemerintah.



Keterbatasan alat - alat logistik
yang tersedia di ruang Melati III
kesehariannya hanya ada 1 set
alat mengganti balutan.
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Rumusan Masalah
1.

Man
1. Jumlah perawat diruangan masih kurang dimana hasil perhitungan menurut Depkes jumlah perawat diruangan Melati III
seharusnya 14 orang yang mencakup Karu, Katim, namun jumlah perawat diruangan Melati III 13 orang, sehingga beban
kerja perawat tidak seimbang. Berdasarkan hasil perhitungan menurut Warstel bahwa proporsi dinas di Ruang Melati III
tenaga perawat dinas pagi 7 orang, dinas sore sebanyak 5 orang dan dinas malam sebanyak 2 orang.
2. Masih ada perawat dengan latar belakang pendidikan D III Keparawatan.
3. Masih adanya perawat yang melaksanakan tugas diluar bidang keperawatan, seperti membuat resep obat.

2.

Metode
a) Katim diruangan hanya 1 orang, sedangkan tim diruangan Melati III dibagi menjadi 2 tim.
b) Struktur organisasi sudah ada tapi belum berjalan sesuai dengan fungsinya sehubungan dengan jobdescription yang tidak
jelas.
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3. Material
a) Struktur organisasi ada tetapi belum tepajang diruangan.
b) Keterbatasan alat - alat logistik yang tersedia di ruang Melati III kesehariannya hanya ada 1 set.
c) Pembagian ruangan yang tidak berdasarkan jenis penyakit

ANALISIS MASALAH BERDASARKAN ELEMEN MAN, METHODE, DAN MATERIAL
DIRUANG MELATI III RSUD. DR. PIRNGADI MEDAN
MAN
1.

Masih ada perawat dengan latar belakang pendidikan D III.

MATERIAL
1.

Keterbatasan alat – alat logistik yang tersedia di ruangan Melati III
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POA (PLANNING OF ACTION)
No
1

2

Masalah
MAN
1. Masih ada tenaga perawat dengan latar
belakang D III

MATERIAL
1. Struktur organisasi ada tetapi belum
tepajang diruangan

Rencana tindakan

Tanggal pelaksanaan

1.

Anjurkan untuk melanjutkan pendidikan
kejenjang yang lebih tinggi bila usia masih
memungkinkan, apabila tidak memungkinkan
di usulkan untuk mengikuti palatihan sesuai
bidangnya masing-masing.

23 Februari 2018

1.

Menyarankan kepada kepala ruangan agar
membuat struktur organisasi baru dan
memajang di rungan.

23 Februari 2018
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IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
PRIORITAS MASALAH
1. MAN
1. Masih ada tenaga
perawat
dengan
latar belakang D
III.

TANGGAL

IMPLEMENTASI

28 februari 2018

1. Anjurkan untuk
melanjutkan
pendidikan
kejenjang yang
lebih tinggi bila
usia
masih
memungkinkan,
apabila
tidak
memungkinkan
di usulkan untuk
mengikuti
palatihan sesuai
bidangnya
masing-masing.

EVALUASI
1.

Telah
disosialisasikan
kepada perawat yang ada di
ruang Melati III
untuk
melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi.
.

2. MATERIAL
1.Keterbatasan
alatalat logistik yang
tersedia di ruang
Melati III .

28 februari 2018

1. Alat
logistic
seperti pengganti
balutan
agar
segera ditambah
supaya
tidak
hanya 1 set alat
saja
apabila
anggran
dana
sudah ada.

1.alat logistic seperti penggati
balutan sudah tersedia 2 set.
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3.2. Kasus Kelolaan
3.2.1. Pengkajian
3.2.1.1. Identitas
Nama

: Tn.S

Umur

: 77 tahun

Jenis Kelamin

: Laki - Laki

Pendidikan

: SD

Pekerjaan

: Petani

Agama

: Islam

Suku / Bangsa

: Sunda / Indonesia

Status Perkawinan

: Kawin

Diagnosa Medis

: Hemoroid

Alamat

: Jl.Kiwi Raya No.32 Medan Tembung

Tanggal Masuk RS

: 22 Februari 2018

Tanggal Operasi

:–

Tanggal Pengkajian

: 23 Februari 2018

No.CM

: 019679

Pukul : 10.10 WIB

Pukul : 15.30 WIB

Identitas Penanggung Jawab
Nama

: Tn.M

Umur

: 55 tahun

Jenis Kelamin

: Laki – laki

Pendidikan

: SMA

Pekerjaan

: Petani
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Hubungan dengan Klien : Anak
Alamat

: Jl.Kiwi Raya No.32 Medan Tembung

3.2.1.2.Riwayat keperawatan
1) Keluhan Utama
Klien mengeluh BAB bercampur / dilumuti darah.
2) Riwayat Penyakit
a) Riwayat Penyakit Sekarang
Klien datang ke RSUD Dr.Pringadi Medan tanggal 22 Februari 2018
pukul 10.10 WIB dengan keluhan BAB berdarah sudah 2 hari, + 3 kali
BAB berdarah, BAB berdarah bila feses keras, perdarahan terjadi karena
adanya benjolan di anus, tidak terjadi perdarahan di daerah lain, warna
darah merah segar, klien merasakan badannya lemas, BAB tidak teratur
dan susah, BAK lancar.
b) Riwayat Penyakit Dahulu
Klien menderita hemoroid sudah + 1 tahun yang lalu tetapi tidak dilakukan
tindakan operasi sehingga sekarang kambuh kembali.
c) Riwayat Penyakit Keluarga
Keluarga klien tidak ada yang menderita penyakit yang sama, penyakit
keturunan (seperti diabetes, hipertensi, asma, dll), penyakit menular
(seperti hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dll).
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3.2.1.3.Tabel Fungsional Gordon
No

Kebutuhan

Sebelum sakit

Sesudah sakit

1.

Nutrisi
a. BB/TB

47 kg/140 cm

47 kg/140 cm

b. Diit terakhir

Nasi

BN 1600 kal

1)Mengunyah

Baik

Baik

2)Menelan

Baik

Baik

3)Bantuan total/sebagian

Tidak ada

Sebagian

d. Frekuensi makan

3x/hari

3x/hari

e. Porsi makan

1 porsi

1/2 porsi

f. Makanan yang di sukai

Tidak terkaji

Tidak terkaji

g. Makanan yang

Tidak ada

Tidak ada

Jenis

Air putih

Air putih

Jumlah

+ 1000 cc

+ 600 cc

Bantuan total/sebagian

Tidak ada

Sebagian

Jenis

Tidak ada

RL

jumlah

Tidak ada

+ 400 cc

1)Sunction

Tidak ada

Tidak ada

2)Drain

Tidak ada

Tidak ada

3)Muntah

Tidak ada

Tidak ada

1x/hari

Belum pernah

c. Kemampuan mengunyah

menimbulkan alergi
2.

Cairan
a. Intake
1)Oral

2)Intervensi

b. Output

3.

Eliminasi
a. BAB
Frekuensi
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Warna

Khas feses

BAB keras

Jumlah

+ 100 cc

Warna

Keluhan

BAB

merah segar

BAB

bercampur
Bantuan total/sebagian

darah

3 x/hari

Tidak ada

Kuning jernih
+ 600 cc

b. BAK

3 – 4 x/hari

Tidak ada

Frekuensi

Kuning jernih

Sebagian

Warna

+ 800 cc

Jumlah

Tidak ada

Keluhan

Tidak ada

Bantuan total/senagian
4.

Istirahat
a. Lama tidur

8 – 9 jam

6 – 7 jam

b. Kesulitan mulai tidur

Tidak ada

Gelisah

c. Kebiasaan mulai tidur

Malam

Siang

+

malam
5.

Personal hygiene
a. Mandi

Belum pernah

1)Frekuensi

2x/hari

-

2)Kebiasaan mandi

Pagi + sore

-

3)Bantuan

Tidak ada

-

b. Gosok gigi

2x/hari

-

c. Cuci rambut

1x/2 hari

-

d. Gunting kuku

1x/minggu

-

e. Ganti pakaian

2x/hari

1x/hari
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6.

Aktivitas
a. Kesulitan

dalam Tidak ada

Ya

Tidak ada

Ya

melakukan aktivitas
b. Anjuran badrest

3.2.1.4.Pemeriksaan Fisik
1) Keadaan Umum
Kesadaran

: CM

Penampilan umum

: Kotor

BB dan TB

: 47 kg dan 140 cm

Pemeriksaan TTV
TD

: 100/70 mmHg

N

: 72 x/menit

R

: 28 x/menit

S

: 36,50C

2) Kepala
Bentuk kepala mesosepal, tidak kotor, tidak berbau
3) Rambut
Rambut klien bersih, rambut hitam beruban, bentuk kepala simetris, tidak
ada benjolan maupun lesi, tidak ada kelainan lain di kepala.
4) Mata
Bentuk kedua bola mata simetris, kelopak mata simetris, bulu mata ada,
konjungtiva pucat, reflek pupil normal, terbukti saat memakai cahaya
penlight didekatkan pupil mengecil dan saat cahaya dijauhkan pupil
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kembali membesar. Pergerakan bola mata pasien normal terbukti saat mata
pasien mengikuti arah jari pemeriksa. Ketajaman penglihatan klien sudah
rabun terbukti saat klien dianjurkan membaca klien tidak tepat membaca
kalimat tersebut. Saat dilakukan palpasi tidak ditemukan kelainan.
5) Hidung
Bentuk tulang hidung simetris, tidak ada pembengkakan, tidak ada
perdarahan maupun sekret / kotoran, tidak ada massa dan nyeri di daerah
hidung, penciuman klien normal, terbukti saat klien dianjurkan mencium
wewangian (parfum, kayu putih, sabun) dan klien menjawab dengan tepat.
6) Telinga
Kedua telinga simetris, telinga bersih tidak ada sekret/kotoran maupun
perdarahan, tidak ada lesi maupun massa, tidak ada peradangan,
pendengaran pasien terganggu, terbukti saat pemeriksa berbicara pelan /
normal klien kurang mendengar dan harus diulangi dengan suara sedikit
lebih keras.
7) Mulut, Lidah, Gigi
Bibir simetris, warna bibir pucat, bibir lembab, tidak ada lesi, mulut kotor,
gigi sudah tidak utuh, warna gigi kekuningan, ada karies, keadaan gigi
kotor, tidak ada lesi di daerah gusi, tidak ada pembengkakan dan nyeri di
daerah gusi.
Bentuk lidah normal, warna lidah pucat, tidak ada kelainan di lidah. Saat
dilakukan palpasi di rongga mulut tidak ada pembengkakan maupun nyeri
tekan.
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Indra perasa klien masih normal, terbukti saat pemeriksa memberikan
perasa dan klien menjawab dengan tepat. Saraf kranial hipoglosal klien
normal, terbukti saat klien dapat mengeluarkan dan menggerakan lidah.
Gerak otot rahang klien masih bekerja dengan baik.
8) Leher
Bentul leher normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada massa, reflek
menelan klien baik, saraf kranial asesori klien baik, terbukti saat klien di
minta untuk menengok ke kiri / kanan kemudian ditahan oleh pemeriksa.
9) Dada, Payudara, dan Ketiak
Tidak ada kelainan di daerah dada, bentuk dada simetris, ekspansi dada
seimbang, terbukti saat pemeriksa merasakan getaran dan keseimbangan di
punggung klien saat klien bernafas. Traktil fremitus klien seimbang
terbukti saat pemeriksa meletakan kedua tangan di punggung klien pada
saat klien mengucapkan bilangan “tujuh – tujuh”. Suara pernafasan jernih,
tidak ada suara tambahan, irama nafas klien teratur dan normal.
Tidak ada suara tambahan pada jantung, irama jantung teratur dan normal.
Tidak ada edema di daerah payudara, bentuk payudara simetris, tidak ada
massa dan lesi, tidak ada keluaran di daerah putting.
Tidak ada edema, massa maupun lesi di daerah ketiak, tidak ada kelainan
lain, tidak ada nyeri tekan.
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10) Perut
Bentuk perut datar, simetris, tidak ada kelainan lain, tidak ada nyeri tekan
di daerah perut, bising usus klien normal yaitu 9x/menit, tidak ada keluhan
saat diperkusi, perut tidak kembung.
Posisi umbilikal normal, tidak ada peradangan ataupun keluaran, keadaan
umbilikal bersih, tidak ada kelainan lain pada umbilikal.
11) Ekstrimitas
a) Atas
Bentuk kedua tangan simetris, tidak ada kelainan lain, reflek bisep dan
trisep klien normal, terbukti saat dilakukan ketukan di lekukan sikut dan
di sikut menggunakan reflek hammer adanya gerakan spontan di ujung
ekstermitas. Tangan kanan klien terpasanng infus, tingkat kekuatan otot
klien 4 dari 5 (cukup kuat tetapi tidak dengan kekuatan penuh dan dapat
menahan tahanan)
b) Bawah
Bentuk kedua kaki simetris, tidak ada kelainan lain, reflek patella
normal terb ukti saat dilakukan ketukan di lutut menggunakan reflek
hammer adanya gerakan spontan di ujung ekstermitas. Reflek achilles
normal terbukti saat dilakukan ketukan dipergelangan kaki dan
kemudian adanya gerakan spontan pada kaki. Reflek plantar / babinski
normal terbukti saat telapak kaki di sentuh klien merasa geli. Tingkat
kekuatan otot kaki klien yaitu 5 dari 5 (kekuatan kontraksi penuh dan
dapat menahan tahanan dengan baik
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12) Kulit dan kuku
Warna kulit pucat, tidak ada lesi maupun edema, warna kuku pucat
hampir berwarna putih, bentuk kuku normal, kuku tebal, tekstur kuku
lembut, kelembapan kulit kurang, turgor kulit normal, pengisian kapiler /
capillary refill lambat yaitu lebih dari 3 detik.
13) Genitalia
Klien tidak bersedia dilakukan pemeriksaan genitalia, klien mengatakan
tidak ada keluhan dibagian genitalia, tetapi adanya benjolan di anus.

3.2.1.5. Hasil pemeriksaan Diagnostik
Laboratorium
No

Jenis Pemeriksaan Hasil

Nilai

Hematologi
1.

Hemoglobin

4,3 g/dl

2.

Leukosit

2.300 mm3

3.

hematokrit

15 %

4.

Trombosit

414.000

Pria : 14 – 18 g/dl
Wanita : 12 – 16 g/dl
Dewasa : 4.000 – 10.000
mm3
Bayi : 9.000 – 12.000 mm3
Pria : 40 – 48 %
Wanita : 37 – 42 %
150.000 – 450.000 mm3

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

125

3.2.1.6. Terapi Sesuai Advis Dokter
No

Theraphy

Dosis

Indikasi

1
2
3
4
5
6

IVFD RL
Ceftriaxone inj
Asam tranexam
Ranitidhin inj
Inj ketorolac
Hemoroid sup

20 gtt/I
1 x 2 gr/12 jam
3 x 1 gr/12 jam
1 amp/12 jam
1 gram/12 jam
1 supp/12 jam

Sebagai terapi cairan
Sebagai anti biotik
Sebagai anti perdarahan
Sebagai anti tukak lambung
Sebagai anal gesik
Sebagai anti hemoroid

3.2.1.7. Analisa Data
No Data
Etiologi
1. DS : a)Klien mengeluh adanya
Feses yang keras
perdarahan pada saat
BAB
b)klien mengeluh nyeri
pecahnya vena
dibagian anus
hemoroidalis
DO : a)Warna kuku klien
sangat pucat hampir
berwarna putih
perdarahan terjadi
b)Konjungtiva pucat
bila feces keras dan
c)Capillary refill > 3 adanya benjolan di
detik
anus
d)Hb klien 4,3 g/dl
2. DS : a)Klien mengeluh nyeri Kantung – kantung
dibagian anus
vena melebar
b) Klien mengeluh nyeri
pada saat BAB
DO : a) Saat dilakukan
pemeriksaan anus, ada
Menonjolke saluran
benjolan di daerah anus
anus Terjadi
b) Klien tampak
benjolan
meringis menahan
nyeri
c)Skala nyeri klien 2 dari
5
Nyeri pada saat
BAB
3. DS : a) klien mengeluh lemas
Nyeri hemoroid
b) Klien mengeluh
aktivitasnya dibantu
Badan lemas karna
c) Klien mengeluh tidak
kelelahan menahan

Masalah
Perdarahan di
anus

Gangguan
rasa nyaman :
nyeri

Intoleransi
aktivitas
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4.

dapat beraktivitas
secara mendiri
DO: a) klien tampak lemah
b) Aktivitas klien tampak
dibantu
c) Klien tidak dapat
beraktivitas secara
mandiri
d) Kekuatan otot klien :
1) Ekstremitas atas :
kanan 4, kiri 4.
2) Ekstremitas bawah :
kanan 5, kiri 5.
DS : a) Klien mengeluh badan
terasa lengket
b) Klien mengatakan
belum mandi
c) Klien mengeluh merasa
tidak nyaman di badan
DO: a) Badan klien tercium
bau
b) Badan klien tampak
kotor
c) Badan klien terasa
lengket ketika diraba

nyeri

Tidak dapat
beraktivitas secara
mandiri

Intoleransi aktivitas

Kelemahan fisik
Intoleransi aktivitas

Defisit
personal
hygiene

Pemenuhan personal
hygiene tidak
terpenuhi

Defisit personal
hygiene

3.2.2. Diagnosa Keperawatan
Diagnosa keperawatan pada klien Tn.S dengan gangguan sistem
pencernaan : hemoroid yang telah diprioritaskan
1) Perdarahan di anus berhubungan dengan pecahnya vena hemoroidalis,
ditandai dengan klien mengeluh adanya perdarahan pada saat BAB, warna
kuku klien sangat pucat hampir berwarna putih, konjungtiva pucat, capillary
refill > 3 detik, hb klien 4,3 g/dl.
2) Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan adanya hemoroid, ditandai
dengan klien mengeluh nyeri dibagian anus, klien mengeluh nyeri pada saat
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BAB, saat dilakukan pemeriksaan anus, ada benjolan di daerah anus, klien
tampak meringis menahan nyeri, skala nyeri klien 2 dari 5.
3) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan nyeri karena hemoroid, ditandai
dengan klien mengeluh lemas, klien mengeluh aktivitasnya dibantu, klien
mengeluh tidak dapat beraktivitas secara mendiri, klien tampak lemah,
aktivitas klien tampak dibantu, klien tidak dapat beraktivitas secara mandiri,
kekuatan otot klien, ekstremitas atas kanan 4, kiri 4, ekstremitas bawah kanan
5, kiri 5
4) Defisit personal hygiene berhubungan dengan kelemahan fisik, ditandai
dengan klien mengeluh badan terasa lengket, klien mengatakan belum mandi,
klien mengeluh merasa tidak nyaman di badan, badan klien tercium bau,
badan klien tampak kotor, badan klien terasa lengket ketika diraba
3.2.3. Rencana Tindakan
No
1.

Diagnosa keperawatan
Perdarahan di anus
berhubungan dengan
pecahnya
vena
hemoroidalis, ditandai
dengan :
DS :
a) Klien mengeluh
adanya
perdarahan
pada saat BAB
DO :
b) Warna kuku klien
sangat pucat hampir
berwarna putih
1. Konjungtiva pucat
2. Capillary refill > 3
detik
3. Hb klien 4,3 g/dl

Tujuan
Setelah
dilakukan
perawatan selama 1
x 24 jam, masalah
klien dapat teratasi
dengan kriteria :
a) Perdarahan pada
saat BAB hilang
b) Konjungtiva tidak
pucat
c)
Warna
kuku
merah
muda
/
normal
d) Capillary refill
normal / < 2 detik
e) Hb 12 – 16 g/dl

Intervensi
a) Anjurkan klien
pada saat BAB jangan
mengedan
b) Monitor warna dan
konsistensi darah
c) Observasi TTV
secara rutin
d) Kolaborasi dengan
tim medis dalam
pemberian vitamin K
dan
B12
sesuai
indikasi
e) Anjurkan klien
untuk konsumsi buah
pisang,pepaya
agar
BAB tidak keras.
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2.

3.

Gangguan
rasa
nyaman
:
nyeri
berhubungan dengan
adanya
hemoroid,
ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh
nyeri dibagian anus
b) Klien mengeluh
nyeri pada saat BAB
DO:
c) Saat dilakukan
pemeriksaan anus, ada
benjolan di daerah
anus
d)
Klien
tampak
meringis
menahan
nyeri
e) Skala nyeri klien 2
dari 5
Intoleransi aktivitas
berhubungan dengan
nyeri karna hemoroid,
ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh
lemas
b) Klien mengeluh
aktivitasnya dibantu
c) Klien mengeluh
tidak
dapat
beraktivitas
secara
mendiri
DO :
d)
Klien
tampak
lemah
e) Aktivitas klien
tampak dibantu
f) Klien tidak dapat
beraktivitas
secara
mandiri
g) Kekuatan otot klien
1. Ekstremitas atas :
kanan 4, kiri 4.
2. Ekstremitas bawah
: kanan 5, kiri 5

Setelah
dilakukan
perawatan selama 1
x 24 jam, masalah
klien dapat teratasi
dengan kriteria :
a) Nyeri di bagian
anus
hialng
/
berkurang
b) Nyeri pada saat
BAB hilang
c)
Perdarahan
hilang
d) Bejnolan hilang
e)
Klien
tidak
meringis
f) Skala nyeri 1
bahkan 0

Setelah
dilakukan
perawatan selama 1
x 24 jam, masalah
klien dapat teratasi
dengan kriteria :
a) Klien tidak lemas
b) Klien dapat
beraktivitas secara
mandiri
c) Kekuatan otot
klien maksimal

a) Berikan posisi yang
nyaman
b) Berikan bantalan di
bawah bokong saat
duduk
c) Ajarkan teknik
untuk
mengurangi
rasa nyeri seperti
relaksasi dan distraksi
d) Observasi tingkatan
nyeri
e) Kolaborasi denngan
tim
medis
untuk
pemberian analgesik,
pelunak feses, dan
dilakukannya
hemoroidectomi
f) Anjurkan klien saat
BAB
jangan
mengedan
a)
Kaji
tingkat
aktvitas klien
b) Bantu klien dalam
melakukan aktivitas
sehari – hari
c) Mandirikan klien
dalam
melakukan
aktivitas sehari – hari
d) Berikan motivasi
kepada klien utuk bisa
melakukan aktivitas
secara mandiri
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4.

Defisit
personal
hygiene berhubungan
dengan
kelemahan
fisik, ditandai dengan
:
DS :
a) Klien mengeluh
badan terasa lengket
b) Klien mengatakan
belum mandi
c) Klien mengeluh
merasa tidak nyaman
di badan
DO :
a)
Badan
klien
tercium bau
b) Badan klien tampak
kotor
c) Badan klien terasa
lengket ketika diraba

Setelah
dilakukan
perawatan selama 1
x 24 jam, masalah
klien dapat teratasi
dengan kriteria :
a)
Badan
klien
tercium harum
b)
Badan
klien
bersih
c) Badan klien
tidak lengket

a) bersihkan badan
klien dengan melap
seluruh badan 2x
sehari
b) Mengganti pakain
klien supaya klien
terasa nyaman karena
sudah bersih dan
wangi.
c) Operan pada teman
shift agar kebersihan
klien tetap terjaga.

3.2.4. Prosedur Tindakan
No
1.

2.

Diagnosa
Perdarahan di anus berhubungan
dengan pecahnya vena hemoroidalis,
ditandai dengan :
DS :
a) Klien
mengeluh
adanya
perdarahan pada saat BAB
DO :
a) Warna kuku klien sangat pucat
hampir berwarna putih
b) Konjungtiva pucat
c) Capillary refill > 3 detik
d) Hb klien 4,3 g/dl
Gangguan rasa nyaman : nyeri
berhubungan
dengan
adanya
hemoroid, ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh nyeri dibagian
anus
b) Klien mengeluh nyeri pada saat
BAB
DO:
a) Saat dilakukan pemeriksaan

Implementasi
a) Memonitor
banyaknya
perdarahan klien
b) Memonitor warna dan
konsistensi darah
c) Mengobservasi TTV secara
rutin
d) Berkolaborasi dengan tim
medis dalam pemberian
vitamin K dan B12 sesuai
indikasi
a) Memberikan posisi yang
nyaman
b) Memberikan bantalan di
bawah bokong saat duduk
c) Mengajarkan teknik untuk
mengurangi rasa nyeri
seperti
relaksasi
dan
distraksi
d) Mengobservasi tingkatan
nyeri

Program Studi Ilmu Pendidikan Ners STIKes Binalita Sudama Medan

130

anus, ada benjolan di daerah anus e) Berkolaborasi denngan tim
b) Klien tampak meringis menahan
medis untuk pemberian
nyeri
analgesik, pelunak feses,
c) Skala nyeri klien 2 dari 5
dan
dilakukannya
hemoroidectomi
3.

4.

Intoleransi aktivitas berhubungan
dengan nyeri karna hemoroid,
ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh aktivitasnya
dibantu
b) Klien mengeluh tidak dapat
beraktivitas secara mendiri
DO:
a) Aktivitas klien tampak dibantu
b) Klien tidak dapat beraktivitas
secara mandiri
Defisit
personal
hygiene
berhubungan dengan kelemahan
fisik, ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh badan terasa
lengket
b) Klien mengatakan belum mandi
c) Klien mengeluh merasa tidak
nyaman di badan
DO :
a) Badan klien tercium bau
b) Badan klien tampak kotor
c) Badan klien terasa lengket ketika
diraba

a) Mengkaji tingkat aktvitas
klien
b) Membantu klien dalam
melakukan aktivitas sehari
– hari
c) Memandirikan klien dalam
melakukan aktivitas sehari
– hari
d) Memberikan
motivasi
kepada klien utuk bisa
melakukan aktivitas secara
mandiri
a) Memandikan klien

3.2.5. Evaluasi
No
1.

Diagnosa Keperawatan
Perdarahan di anus berhubungan
dengan
pecahnya
vena
hemoroidalis, ditandai dengan :
DS :
a) Klien
mengeluh
adanya
perdarahan pada saat BAB
DO :
b) Warna kuku klien sangat pucat
hampir berwarna putih
c) Konjungtiva pucat

Evaluasi
S
:
Klien
mengatakan
perdarahan masih ada
O : Konjungtiva dan kuku masih
pucat
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
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2.

3.

4.

d) Capillary refill > 3 detik
e) Hb klien 4,3 g/dl
Gangguan rasa nyaman : nyeri
berhubungan
dengan
adanya
hemoroid, ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh nyeri dibagian
anus
b) Klien mengeluh nyeri pada saat
BAB
DO:
a) Saat dilakukan pemeriksaan
anus, ada benjolan di daerah
anus
b) Klien
tampak
meringis
menahan nyeri
c) Skala nyeri klien 2 dari 5
Intoleransi aktivitas berhubungan
dengan nyeri karna hemoroid,
ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh aktivitasnya
dibantu
b) Klien mengeluh tidak dapat
beraktivitas secara mendiri
DO:
a) Aktivitas klien tampak dibantu
b) Klien tidak dapat beraktivitas
secara mandiri
Defisit
personal
hygiene
berhubungan dengan kelemahan
fisik, ditandai dengan :
DS :
a) Klien mengeluh badan terasa
lengket
b) Klien mengatakan belum mandi
c) Klien mengeluh merasa tidak
nyaman di badan
DO :
a) Badan klien tercium bau
b) Badan klien tampak kotor
c) Badan klien terasa lengket ketika
diraba

S : Klien mengatakan BAB
masih terasa nyeri, nyeri di anus
masih ada
O : Benjolan di anus masih ada
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi

20 – 02 – 2018
07.00 WIB
S : Klien mengatakn masih
lemah
O : Aktivitas klien masih
dibantu
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi

S : Klien mengatakan merasa
nyaman
O : Badan klien tercium harum
dan tampak bersih
A : Masalah teratasi
P : Intervensi selesai
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3.2.6. CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN
TGL
JAM
Jumat,
14.00
20/02/2018
15.00

18.00

DK IMPLEMENTASI
1
1. Mengkaji sekala nyeri untuk
menentukan tingkat nyeri
2. Mengajurkan pasien pada saat BAB
tidak mengedan
3. Mengajurkan pasien untuk
mengkonsumsi buah seperti pisang
4. Mengobservasi tanda – tanda vital
untuk mengidentifikasi dini
komplikasi nyeri
5. Memantau pemberian cairan infus RL
20gtt/i
6. Memberikan terapi analgetik
inj.keterolac 1 amp/8jam

14.15

2

15.30
16.00

17.00

EVALUASI
S : Klien
mengatak
an BAB
bercampu
r darah
karena
adanya
benjolan
dianus
O : 1. Klien
tampak
lemas
2. Temp
36,5
C
TD
100/7
0mm
HG
HR
72x/i
RR
28x/i
3. Caira
n
infus
berjal
an
lancar
20gtt/
i
A : Masalah
belum
teratasi
P :
Intervensi
dilanjutkan

1. Mengkaji hal – hal yang mampu
S : Klien
dilakukan pasien
megatakan
2. Membatu pasien memenuhi kebutuhan
masih ada
aktivitasnya sesuai dengan
rasa nyeri
kemampuan pasien
pada saat
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3. Melibatkan keluarga dalam hal
pemenuhan ADL pasien
4. Menjelaskan pada keluarga pasien
tentang pentingnya betrest ditempat
tidur
5. Memberi penjelasan tentang hal – hal
yang dapat membantu untuk
meningkatkan kekuatan fisik pasien

BAB dia
anus
O : 1. Adanya
benjolan
di anus
2.Temp
36,5
TD
110/80
mmHg
HR
87x/i
RR
39x/i
A : Masalah
belum teratasi
P : Intervensi
dilanjutkan
S : Pasien
mengataka
n tidak bisa
beraktivitas
, harus
dibantu
keluarga
untuk
memenuhi
kebutuhann
ya seharihari
O : 1. Klien
betrest
total
2.Klien
melakukan
aktivitas
semuanya
ditempat
tidur
A : Masalah
belum
teratasi
P : Intervensi
dilanjutkan
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14.55

3

1.Memonitor tanda-tanda vital pasien
2.Memonitor pasien pada saat BAB
untuk melihat pendarahannya
3.memeriksa warna pendarahan pada
BAB
4. Melakukan pemeriksaan Darah
Lengkap untuk cek Hb pasien
5. Memberikan terapi astrigen sesuai
anjuran dokter

S : Klien
megatakan
lemas
O : 1.Temp
36,5
TD
100x/i
HR 90x/i
RR
47x/i
Hb 9,1
2.Klien
tampak
pucat
A : Masalah
belum
teratasi
B : Intervensi
dilanjutkan

Sabtu,
14.30
21/02/2018

4

1. Mengoservasi tanda – tanda vital
2. Memberikan rendaman duduk setiap
setelah BAB 1-2 hari untuk mematikan
kuman
3. Memantau warna perdarahan pasien
pada saat BAB
4. Memberikan anti biotik sesuai anjuran
dokter inj cefotaxim 1gr/12jam

S : Klien
mengataka
n masih
terasa nyeri
pada saat
BAB di
anus
O :1. Adanya
benjolan
di anus
2.Temp
36,5
TD
110x/i
HR
102x/I
RR
36x/i
Warna
BAB
merah
segar
A : Masalah
belum
teratasi
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P : Intervensi
dilanjutkan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
4.1.1. Hasil Perencanan Managemen Ruang Rawat Inap Melati III
Dari hasil pengkajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa profesi
Manejemen Keperawatan Binalita Sudama Medan pada tanggal 19-21 Februari
2018 diruang MELATI III, terdapat beberapa masalah. Setelah dianalisa dan
dengan mempertimbangkan kemauan kelompok, maka kelompok memutuskan
ada 8 masalah terkait dengan system menajemen yang dapat di intervensi oleh
mahasiswa. Setelah di intrvensi kelompok mengevaluasi kinerja dan
membandingkan kembali dengan konsep teoritis yang ada dan bagaimana
pencapaian kelompok.
Bagaimana gambaran masalah fungsi manajemen yang di intervensi
mahasiswa dan kinerja kelompok adalah sebagai berikut:
4.1.2. Hasil Perencanan Keperawatan Pada klien dengan Gangguan sistem
Pencernaan : Hemoroid RSUD Dr.Pringadi Medan
1) Ketiga Diagnosa keperawatan dapat teratasi pada hari rawatan ke tiga dan
klien pulang pada hari ke empat.
2) Klien telah mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita nya dan
mengetahui cara pencegahan berikut nya.
3) Klien juga telah di berikan discharge planning untuk meningkatkan kualitas
hidup nya setelah pulang kerumah.
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4.2. Pembahasan
4.2.1. Pembahasan manajemen ruangan rawat inap Melati III
Dari hasil pengkajian yang telah di lakukan oleh mahasiswa profesi
managemen keperawatan 19 Februari-13 Maret 2018 di ruangan rawat inap
melati III RSUD Dr.Pringadi Medan
A. Man
1. Job description/uraian tugas diruangan belum optimal
Deskripsi pekerjaan adalah seperangkat fungsi dan tanggung jawab yang
dijabarkan kedalam kegiatan pekerjaan. Pernyataan tertulis untuk semua tingkat
posisi klinis dalam satu unit yang mencerminkan fungsi, tanggung jawab dan
kualitas yang dibutuhkan.
Dari masalah yang ditemukan pada ruangan MELATI III uraian tugas
belum optimal dimana dalam hal ini mahasiswa membuat rancangan tugas
sesuai dengan struktur organisasi. Pada setiap unit/ruang seharusnya deskripsi
pekerjaan keperawatan jelas dan berkaitan dengan standar asuhan. Setiap
perawat harus mengerti apa yang diharapkan oleh organisasi untuk mereka
kerjakan. Staf harus mempunyai pandangan yang luas mengenai visi dan misi
organisasi termasuk kebijakan dan peraturan-peraturan. Pada umumnya
pekerjaan tersebut akan dikembangkan berdasarkan standar dan deskripsi
pekerjaan untuk setiap posisi klinis. Dengan tertatanya deskripsi pekerjaan yang
jelas bagi setiap posisi klinis akan mempermudah manejer/pimpinan menilai
kinerja klinis bawahan secara objektif dan hal ini dapat digunakan sebagai dasar
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upaya promotif staf ke jenjang yang lebih tinggi, maupun sebagi bahan masukan
dalam rangka penyusunan rancangan jenjang karier di Indonesia.
Hal lain yang juga berkaitan dengan uraian tugas adalah ekuitas beban
kerja, yang mana perawat akan dihitung waktu yang digunakan dalam
memberikan perawatan langsung, tidak langsung dan non keperawatan untuk
mengetahui presentase beban kerja perawat terhadap perawatan langsung, tidak
langsung dan non keperawatan. Hasil perhitungan beban kerja tersebut dapat
digunakan sebagai masukan yang berharga bagi manajer/pimpinan untuk
mempertimbangkan penempatan setiap perawat sesuai dengan deskripsi
pekerjaan berdasarkan standar yang disepakati akan memberikan dampak positif
dengan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
B. Metode
1. Aplikasi metode tim belum maksimal
Ruang MELATI III RSUD. Dr. Pirngadi Kota Medan telah
menggunakan metode tim dalam memberikan asuhan pelayanan kepada pasien,
namun dalam pelaksanaanya belum murni diterapkan, dimana Katim hanya 1
orang dan masih ada tugas-tugas non keperawatan yang dilimpahkan kepada
perawat ruangan seperti perawat yang khusus sebagai tugas luar, pengamprahan
obat.
Metode tim bertujuan memberikan pelayanan perawatan yang berpusat
pada pasien melalui pengawasan ketua tim yang akan mengidentifikasi tujuan
asuhan keperawatan, mengidentifikasi kebutuhan anggota tim, memfokuskan
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kepada pemenuhan tujuan dan kebutuhan, membimbing anggota tim untuk
membantu menyusun dan memenuhi standard asuhan keperawatan.
Metode tim merupakan system pemberian asuhan keperawatan yang
umum digunakan. Dalam metode ini seorang perawat profesional berijazah,
berpengalaman

serta

memiliki

pengetahuan

di

bidangnya

memimpin

sekelompok tenaga keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan
terhadap sekelompok pasien. Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada
sekelompok klien dilakukan melalui upaya kooperatif dan kolaboratif,
(Nursalam, 2002).
2.

Struktur organisasi yang belum dibenahi
Dari hasil pengkajian terdapat struktur organisasi yang belum dibenahi.

Namun dari hasil kajian diatas, mahasiswa bersama kepala ruangan berdiskusi
untuk mengusulkan agar membuat struktur oganisasi baru. Hal ini mendapat
sambutan yang baik dari kepala ruangan dan perawat.
C. Material
Penilaian mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari mutu logistik
rumah sakit. Mutu pelayanan logistik sendiri dapat diukur dari total biaya yang
dikeluarkan dan prestasi yang dicapai. Pengukuran prestasi menyangkut
tersedianya barang, kemampuan dilihat dari waktu pengantaran dan konsestensi,
dan mutu dari usaha. Penyediaan barang dalam proses logistik harus dapat
memuaskan pasien dan karyawan rumah sakit yang membutuhkannya. Kunci
keberhasilan pelayanan logistik dengan kualitas yang baik adalah dengan
melakukannya secara baik, secara terus menerus dalam berbagai keadaan dan
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sedapat mungkin mencapai hasil seperti yang diharapkan. Untuk itu diperlukan
tenaga yang terampil, sarana dan prasarana yang baik serta sistem monitoring
berkala yang memadai. Penyediaan bahan logistik yang tepat dan cepat tentu
akan sangat membantu keberhasilan penanganan pasien. Keterlambatan
pelayanan logistik akan mengakibatkan keterlambatan pelayanan pengobatan
pasien. Ketersediaan bahan logistik selama 24 jam penuh sesuai kebutuhan
pelayanan merupakan kebutuhan bagi rumah sakit. (Candra, 2002).
Berdasarkan pengkajian yang dilakukan diruang MELATI III didapat
bahwa alat-alat logistik masih ada tetapi masih kurang untuk mendukung asuhan
keperawatan kepada pasien, belum ada penanggung jawab untuk inventaris alat
dan operan setiap shift serta pendokumentasian peralatan nonmedis belum ada.
Maka mahasiswa merevisi alat-alat logistik baik medis maupun non medis serta
mendokumentasikannya. Mahasiswa juga memotifasi perawat ruangan untuk
melakukan inventaris alat-alat logistik medis dan non medis yang ada diruangan.
D. Money
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kelompok di ruangan rawat
inap Melati III tidak terdapat masalah terkait dengan keuangan diruangan ini.
4.2.2. Pembahasan Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Gangguan
Sistem Pencernaa : Hemoroid di RSUD Dr.Pringadi Medan
Dalam pembahasan mengenai Asuhan keperawatan medikal bedah pada
Tn.S dengan gangguan eliminasi : Hemoroid di ruangan Melati III RSUD
Dr.Pringadi Medan pada tanggal 30 februari 2018 s/d 02 maret 2018 melalui
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pendekatan studi kasus didapatkan kesenjangan teori dan kenyataan praktek di
lapangan, pembahasan dilakukan langkah – langkah keperawatan seperti :
a) Pengkajian
Tahap pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan yang
menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan, atau catatan
perawat dan pemeriksaan fisik. Penulis mendapatkan data yang diperlukan
dengan baik karena adanya kerjasama yang baik dari klien dan keluarga klien,
dan perawat ruangan sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.
Penulis dapat melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan penyakit
hemoroid yang dapat meliputi kumpulan data, analisa data, dan penegakan
diagnosa keperawatan. Peran klien sangat aktif dan kooperatif dalam
memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan
diagnosa. Disamping itu penulis mendapatkan berbagai dukungan baik dari
perawat ruangan, dokter, maupun petugas kesehatan lainnya yang bekerja di
ruangan perawatan umum.
b) Diagnosa Keperawatan
Dalam diagnosa keperawatan, penulis menemukan kesenjangan antara
diagnosa yang terdapat dalam teori dan diagnosa yang ada pada
kenyataannya.
Dalam teori yaitu :
1) Perdarahan di anus berhubungan dengan pecahnya vena hemoroidalis
Gangguan rasa nyaman : nyeri berhubungan dengan adanya hemoroid
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2) Intoleransi

aktivitas

berhubungan

dengan

nyeri

karna

hemoroid

beraktivitas secara mandiri
3) Defisit personal hygiene berhubungan dengan kelemahan fisik
Sindrom defisit self care berhubungan dengan kelemahan
4) Konstipasi berhubungan dengan nyeri dan ada benjolan di anus
Sindrom defisit self care berhubungan dengan kelemahan, penyakitnya dan
nyeri.
C. Perencanaan
Penulis dapat menysusn rencana tindakan keperawatan sesuai dengan
diagnosa keperawatn yang muncul, kesedian dan kemampuan klien, situasi,
dan kondisi didukung oleh sikap keluarga dan klien yang aktif dan kooperatif.
Perencanaan yanng sehat berdasarkan teori yangf diperoleh dari beberapa
literature

yang

mendukung.

Penulis

merencanakan

tindakan

yntuk

menanggulangi masalah tersebut pada klien. Hal ini disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang dapat memungkinkan berhasilnya tindakan
perawatan yang diberikan.
D. Implementasi
Setelah perencanaan penulis mengacu pada tahap implementasi. Pada tahap
ini, penulis hanya memaparkan implementasi yang tindakan keperawatannya
penulis lakukan dan melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan
perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Tindakan keperawatan
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan
melibatkan kerjasama klien, keluarga dan tim medis lain. Pada pelaksanaan
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tindakan keperawatan pada klien, penulis hanya melaksanakan tindakan
keperawatan selama tiga hari pada tanggal 28 Februari 2017 s/d 02 Maret
2017 dikarekan kondisi klien telah membaik dan memungkinkan klien dapat
pulang dan untuk selanjutnya dapat berobat jalan. Banyak faktor yang
mendukung terlaksananya tindakan keperawatan sesuai dengan perencanaan,
diantaranya peran keluarga yang mendukung, adanya bimbingan dari
perawat, bimbingan akademik, serta adanya peran dokter yang menentukan
diagnosa meurut medis.
E. Evaluasi
Tahap ini adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang berguna untuk
menilai perkembangan klien setelah dilakukan asuhan keperawatan selama
satu hari. Evaluasi dilaksanakan secara langsung melalui observasi atau
catatan perkembangan keperawatan yang ada. Karena keterbatasan penulis
dalam mengevaluasi asuhan keperawatan maka dari itu penulis menanyakan
kepada keluarga klien dan perawat ruangan sehingga perkembangan klien
dapat diketahui. Penulis tidak mendapatkan banyka kesulitan saat melakukan
evaluasi pada klien karen diagnosa yang diangkat oleh penulis tidak jauh
berbeda dengan landasan teori yang penulis dapatkan. Dalam kasus ini setelah
dilakukan evaluasi ternyata ketiga masalah yang ada dapat teratasi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
5.1.1. Kesimpulan managemen ruangan
Pelaksanaan kegiatan praktek manajemen diruang MELATI III RSUD.
Dr. Pirngadi Kota Medan dimulai pada tanggal 19 Februari s/d 10 Maret 2018
pada unsur MAN, METODE dan MATERIAL maka ditemukan beberapa
masalah pada ruang MELATI III RSUD. Dr. Pirngadi Kota Medan yang telah
dianalisa dan merumuskan masalah. Adapun masalah fungsi manajemen yang di
intervensi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Man
Masalah :
a) Masih ada tenaga perawat dengan latar belakang D III
b) Masih adanya perawat yang melaksanakan tugas diluar bidang
keperawatan, seperti membuat resep obat dan mengantar pasien pulang
Intervensi:
a) Anjurkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi bila
usia masih memungkinkan, apabila tidak memungkinkan di usulkan untuk
mengikuti palatihan sesuai bidangnya masing-masing.
b) Usulkan untuk melakukan metode Tim, sesuai dengan kapasitas tempat
tidur yang tersedia.
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2. Metode
Masalah:
a) Katim di Ruangan Melati III hanya 1 orang sedangkan tim dibagi menjadi
2 tim.
b) Struktur organisasi sudah ada tapi belum berjalan sesuai dengan fungsinya
sehubungan dengan jobdescription yang tidak jelas.
Intervensi:
a) Menganjurkan menambahkan katim
b) Merumuskan job disc untuk mengurangi beban kerja perawat
3. Material
Masalah:
a) Struktur organisasi belum terpajang diruangan Melati III
b) Tidak adanya pembedaan penggunaan alat bagi pasien infeksius
Intervensi:
a) Membuat struktur organisasi baru dan memajang diruangan Melati III
b) Membedakan alat kesehatan bagi pasien infeksius.
5.1.2. Kesimpulan kasus kelolan
1) Pada tahap pengkajian tidak semua data yang ditemukan pada teori ada pada
kasus hal ini di sebebakan karna manusia adalah mahkluk yang bersifat
holistik
2) Tidak semua perencanan pada teori dibuat perencanaan pada perencanaan
pada kasus
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3) Semua masalaha keperawatan pada pasien teratasi dan pasien pulang ke
rumah
5.2.Saran
1. Bagi Pihak Rumah Sakit
Diharapkan kepada rumah sakit agar selalu dapat memenuhi segala
sarana dan prasarana yang diperlukan dalam memberikan asuhan keperawatan
yang tepat kepada pasien dan dapat mempertahankan keperawatan yang
berkualitas kepada pasien.
2. Bagi Pihak Perawat Ruangan
a) Supervisi terhadap pelaksanaan deskripsi tugas/ job description yang
sesuai dengan struktur organisasi.
b) Menggunakan metode tim murni agar kebutuhan pasien dapat terpenuhi.
c) Supervisi terhadap pelaksanaan pendokumentasian dengan baik dan benar
demi terpenuhinya kebutuhan pasien.
d) Membakukan

SAK

untuk

memudahkan

perawat

mengisi

pendokumentasian asuhan keperawatan.
e) Pendokumentasian asuhan keperawatan sebaiknya dilanjutkan dengan
SAK sebagai standar pendokumentasian asuhan keperawatan, terkait
dengan aspek legalisasi, dengan mengikut sertakan mahasiswa yang
sedang dinas diruang Melati III untuk melengkapi pendokumentasian
asuhan keperawatan.
f) Tetap mempertahankan mutu yang sudah ada.
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3. Bagi Pihak Institusi Pendidikan
Sebaiknya institusi pendidikan melatih mahasiswa/i untuk melakukan
standar asuhan keperwatan secara maksimal agar menciptakan perawat yang
profesional dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien.
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Lampiran 1. MANAJEMEN DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA
KLIEN TN. S DENGAN GANGGUAN SISTEM
PENCERNAAN : HEMOROID DI RUANG MELATI III
RSUD DR. PIRNGADI DI KOTA MEDAN
SATUAN ACARA PENYULUHAN

SATUAN ACARA PENYULUHAN
Bidang Studi

: Sistem Pencernaan

Topik

: Hemoroid

Sasaran

: Keluarga Tn. S

Tempat

: STIKes Binalita Sudama Medan

Hari/Tanggal

: Jumat, 23 Februari 2018

Waktu

: 1x25 menit

A.

Latar belakang
Hemoroid adalah bagian vena yang berdilatasi dalam anal kanal. Hemoroid

sangat umum terjadi. Pada usia 77 tahun, 50% individu mengalami berbagai tipe
hemoroid berdasarkan luas vena yan terkena. Hemoroid juga biasa terjadi pada
wanita hamil. Tekanan intra abdomen yang meningkat oleh karena pertumbuhan
janin dan juga karena adanya perubahan hormon menyebabkan pelebaran vena
hemoroidalis. Pada kebanyakan wanita, hemoroid yang disebabkan oleh
kehamilan merupakan hemoroid temporer yang berarti akan hilang beberapa
waktu setelah melahirkan. Hemoroid diklasifiksasikan menjadi dua tipe.
Hemoroid internal yaitu hemorod yang terjadi diatas stingfer anal sedangkan yang
muncul di luar stingfer anal disebut hemorod eksternal.
a. Tujuan Instruksional Umum
Setelah diberikan penyuluhan selama 25 menit diharapkan sasaran mampu
memahami tentang penyakit tumor jaringan lunak
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b. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah dilakukan penyuluhan selama 25 menit, diharapkan sasaran mampu :
 Menjelaskan pengertian penyakit hemoroid
 Menjelaskan gejala hemoroid
 Menjelaskan penyebab hemoroid
 Menjelaskan pencegahan hemoroid
Karakteristik Sasaran
Keluarga Ny. S
Waktu Pelaksanaan
Hari Jumat, pukul 09.00 – 09.25 WIB
Metode
a. Ceramah
b. Tanya Jawab
Media
a. Leaflet
b. Flip Chart

B. Materi Pendidikan Kesehatan

Waktu

5 menit

Tahap
kegiatan

K e g i a t an

Penyuluh
a. Membuka acara
mengucapkan salam
keluarga
Pendahuluan b. Memperkenalkan
kepada keluarga
c. Menyampaikan
maksud dan tujuan

Sasaran
dengan
1. Menjawab salam
kepada
2.
diri Memperhatikan penyuluh
topik,
3. Mendengarkan penyuluh
penkes menyampaikan topik dan
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15 menit

5 menit

Kegiatan
inti

Penutup

kepada keluarga
d. Kontrak
waktu
untuk
4.
kesepakatan
pelaksanaan
penkes dengan keluarga
a. Menggali
kemampuan
1.
keluarga tentang materi
yang akan disampaikan.
b. Memberikan
penjelasan
2.
tentang materi yang akan
diberikan kepada keluarga
dengan
menggunakan
leaflet
c. Memberikan
kesempatan
3.
kepada
keluarga
untuk
bertanya.
d. Memberikan
pertanyaan
kepada sasaran tentang
materi
yang
sudah
disampaikan penyuluh
a. Menyimpulkan
dan
1.
mengklarifikasi
materi
penyuluhan
yang
telah
disampaikan kepada sasaran
b. Membuat perencanaan dari
2.
materi
yang
telah
disampaikan
3.
c. Menutup
acara
dan
mengucapkan salam serta
terima kasih kepada sasaran.

tujuan.
Menyetujui kesepakatan
waktu pelaksanaan penkes
Menyampaikan
pengetahuannya tentang
materi penyuluhan
Mendengarkan penyuluh
menyampaikan materi

Bertanya tentang materi
yang telah diberikan
Menjawab pertanyaan

Mendengarkan

Menyepakati perencanaan
tindak lanjut.
Mendengarkan penyuluh
menutup
acara
dan
menjawab salam

a. MATERI PENYAKIT HEMOROID
Hemrooid merupakan pelebaran dan inflamasi pembuluh darah vena di daerah
anus yang berasal dari plexus hemorrhoidalis. (Sudoyo Aru, dkk 2009). Hemoroid
adalah pelebaran varises satu segmen atau lebih vena-vena hemoroidalis (Bacon).
Hemoroid eksterna adalah pelebaran vena yang berada di bawah kulit (subkutan)
di bawah atau luar linea dentate. Hemoroid interna adalah pelebaran vena yang
berada dibawah mukosa (submukosa) di atas atau di dalam linea dentate. (Sudoyo
Aru, dkk 2009)
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Hemoroid atau wasir merupakan vena varikosa pada kanalis ani dan dibai
menjadi 2 jenis yaitu, hemorid interna dan hemoroid eksterna. Hemorid interna
merupakan varises vena hemoroidalis superior dan dan media, sedangkan
hemoroid eksterna merupakan varises vena hemoroidalis inferior,. Sesuai istilah
yang digunakan, hemoroid eksterna timbul di sebelah luar otot sfingter ani, dan
hemoroid interna timbul di sebelah atas (atau di sebelah proksimal) sfingter.
b. Manifestasi Klinis
1. Timbul rasa gatal dan nyeri
2. Perdarahan berwarna merah terang saat defekasi
3. Pembengkakan pada area anus
4. Nekrosis pada area sekitar anus
5. Perdarahan/prolapse
c. Etiologi
Hemoroid timbul karena dilatasi, pembengkakan atau inflamasi vena
hemoroktalis yang disebabkan oleh factor-faktor resiko/pencetus, seperti :
1. Mengedan pada buang air besar yang sulit
2. Pola buang air besa yang salah (lebih banyak menggunakan jamban duduk,
terlalu lama duduk dijamban sambil membaca, merokok)
3. Peningkatan tekanan intra abdomen karena tumor (tumor udud, tumor
abdomen)
4. Kehamilan (disebabkan tekanan jenis pada abdomen dan perubahan hormonal)
5. Usia tua
6. Konstipasi kronik
7. Diare akut yang berlebihan dan diare kronik
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8. Hubungan seks peranal
9. Kurang minum air dan kurang makan-makanan berserat (sayur dan buah)
10. Kuramg olahraga/imobilisasi
d. Pencegahan hemoroid
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hemoroid antara lain:
1. Jangan terlalu sering memakai jamban duduk
2. Harus banyak minum dan makanan berserat seperti sayur dan buah papaya
3. Dan harus rajin berolah raga minimal 30 menit/hari
4. Jalankan pola hidup sehat
5. Jangan merokok, minum minuman keras, narkoba, dll.
6. Hindari hubungan seks yang tidak wajar
7. Minum air yang cukup
8. . Jangan menahan buang air kecil dan besar
9. Duduk berendam pada air hangat
10. Sebisa meungkin menggunakan wc jongkok
e. Jenis
 Tempat dan alat tersedia sesuai perencanan.
 Peran peserta sesuai perencanaan.
f. Bentuk
 Pelaksanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 Peseta mengikuti penyuluhan dari awal sampe akhir.
 Peserta berperan aktif selama penyuluhan.
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g. Soal
 Sebutkan pengertian dari hemoroid ?
 Bagaimana cara pencegahan hemoroid?
 Apa saja yang menyebabkan hemoroid?
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Penatalaksanaan Hemoroid adalah:

PENYULUHAN KESEHATAN
HEMOROID

1. Memberikan
rasa
nyaman
dan
menurunkan gejala.
2. Tindakan tanpa obat – obatan
a) Memberikan makanan serat
b) Meningkatkan masukan cairan
c) Melakukan kompres dingin pada
daerah anus saat nyeri
3. Pemberian obat - obatan.
4. Observasi keadaan.

Persiapan perawatan hemoroid
sebelum pulang adalah :
1. Melakukan

kontrol

sesuai

Disusun oleh :

Junayedi Purba
dengan

17003191

anjuran.
2. Istirahat ( pembatasan aktivitas ).
3. Berikan nutrisi bergizi (diet tinggi serat).
4. Waspadai adanya perdarahan.
5. Hindari : batuk, bersin dan mengejan
PROGRAM STUDI PROFESI NERS
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Pengertian Hemoroid
Sebaiknya anda tahu....!!!
HEMOROID

Hemoroid adalah Terjadi pelebaran ( dilatasi )
vena pada anus maupun rectal .

Penyebab Hemoroid adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terlalu banyak duduk
Diare menahun ( kronis )
Kehamilan
Keturunan
Hubungan seks yang tidak wajar
Sembelit / konstipasi / obstruksi
menahun
7. Obesitas
8. Mengangkat beban berat
9. Penyakit di abdomen / membuat
penderita mengedan

Di Melati III
RSUD Dr. Pirngadi Medan
2019
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Tanda dan gejala Hemoroid adalah
1. Bengkak (bendungan) di dalam atau
diluar rectum.
2. Nyeri.
3. Gatal daerah rectum.
4. Gangguan mukosa rectum.
5. Perdarahan pada saat buang air besar

Komplikasi Hemoroid adalah:
1. Perdarahan yang menyebabkan
anemia.
2. Perlengketan.
3. Trombosis (keluar darah menyebabkan
membeku)
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