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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, atau 

masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau 

potensial (NANDA, 1990). Diagnosa keperawatan memberikan dasar pemilihan intervensi yang 

menjadi   tanggung gugat perawat. Perumusan diagnosa keperawatan adalah bagaimana diagnosa 

keperawatan digunakan dalam proses pemecahan masalah. Melalui identifikasi, dapat 

digambarkan berbagai masalah keperawatan yang membutuhkan asuhan keperawatan. Di 

samping itu, dengan menentukan atau menyelidiki etiologi masalah, akan dapat dijumpai faktor 

yang menjadi kendala dan penyebabnya. Dengan menggambarkan tanda dan gejala, akan 

memperkuat masalah yang ada.  

Diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data yang 

diperoleh dari pengkajian keperawatan klien. Diagnosis keperawatan  memberikan gambaran 

tentang masalah atau status kesehatan klien yang  nyata (aktual) dan  kemungkinan akan terjadi, 

dimana pemecahannya dapat dilakukan dalam batas wewenang  perawat. 

Dokumentasi keperawatan merupakan catatan tentang penilaian klinis dari respons 

individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan baik 

aktual maupun potensial.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

A. Apa itu diagnosis keperawatan? 

B. Bagaimana langkah-langkah menentukan diagnosis keperawatan? 

C. Apa saja tipe dan komponen diagnosis keperawatan? 

D. Bagaimana dokumentasi diagnosis keperawatan ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

A. Menjelaskan pengertian diagnosis keperawatan 

B. Menjelaskan langkah-langkah menentukan diagnosis keperawatan 

C. Mennjelaskan tipe dan komponen diagnosis keperawatan 

D. Menjelaskan dokumentasi diagnosis keperawatan  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Pengertian Diagnosis Keperawatan 

Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinik tentang respon individu,keluarga dan 

masyarakat tentang masalah kesehatan actual atau kesehatan potensial,dimana berdasarkan 

pendidikan dan pengalamannya,perawat secara akuntabilitas dapat mengedintifikasi dan 

memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga,menurunkan,membatasi,mencegah dang 

merubah status kesehatan klien (CARPENITO, 2000; Gordon,1976,NANDA. 

Diagnose keperawatan adalah penilaian klinik mengenai respon individu,keluarga dan 

komunitas terhadap masalah kesehatan /proses kehidupan yang actual/potensial yang merupakan 

dasar untuk memilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung 

jawab perawat (Doenges,1998).Diagnosa keperawatan adalah pernyataan singkat,jelas dan pasti 

tentang masalah klien yang nyata/potensil serta penyebabnya dapat dipecahkan atau diubah 

melalui tindakan keperawatan (Gordon,1982). 

Respon manusia terhadap masalah kesehatan/proses kehidupan yang actual dan potensial 

seperi intoleransi aktifitas,bersihan jalan nafas tidak efektif, kurang perawatan diri. Diagnose 

keperwatan berubah karena perubahan/pemulihan situasi perspektif klien.  

Tujuan diagnosa keperawatan  

Tujuan diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi: 

1. Masalah dimana adanya respon klien terhadap status kesehatan atau penyakit. 

2. Factor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah. 

3. Kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah. 

4. Menkomunikasikan masalah klien pada tim kesehatan 

5. Mendemonstrasikan masalah utama untuk perkembangan intervensi keperawatan. 

Sasaran Diagnosa Keperawatan 

 Mengembangkan rencana asuhan keperawatan yang bersifat individual sehingga klien 

dan keluarga mampu mengatasi perubahan dan mengatasi masalh kesehatan. Data dasar 



11 
 

keperawatan adalah menyeluruh, mencakup pengkajian mendalam dari dimensi fisiologis, 

psikologis,sosiokultural, perkembangan dan spiritual klien. 

2.2 Langkah-langkah Menentukan Diagnosis Keperawatan 

1. Klasifikasi Dan Analisa Data 

 Pengelompokan data adalah pengelompokan data-data klien atau keadaan tertentu 

dimana klien mengalami permasalahan kesehatan atau keperawatan berdasarkan criteria 

permasalahannya. Pengelompokan dapat disusun berdasarkan pola respon manusia (taksonomi 

NANDA) dan/atau pola fungsi kesehatan (Gordon, 1982). 

Respon Manusia Pola Fungsi Kesehatan 

(Taksonomi Nanda II) (Gordon, 1982) : 

a. Pertukaran 

b. Komunikasi 

c. Berhubungan 

d. Nilai 

e. Pemahaman 

f. Penetapan 

g. Perasaan 

h. Pengetahuan 

 

1. Pola Manajemen Kesehatan – 

Persepsi Kesehatan 

2. Pola Metabolik – Nutrisi 

3. Pola Eliminasi 

4. Pola Aktivitas – Latihan 

5. Pola Istirahat – Tidur 

6. Pola Persepsi – Kognitif 

7. Pola Konsep Diri Dan Persepsi Diri 

8. Pola Hubungan – Peran 

9. Pola Reproduksi – Sexualitas 

10. Pola Toleransi Tehadap Stres –

Koping 

11. Pola Keyakinan - Nilai 

 

2. Interpretasi kelebihan dan masalah klien 

Masalah klien merupakan keadaan atau situasi dimana klien perlu bantuan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan status kesehatannya, atau meninggal dengan damai, yang 

dapat dilakukan oleh perawat sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang dimilikinya. 
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Identitas masalah klien dibagi menjadi : pasien tidak bermasalah, pasien yang kemungkinan 

mempunyai masalah, pasien yang mempunyai masalah potensial sehingga kemungkinan besar 

mempunyai masalah dan pasien yang mempunyai masalah actual. 

a. Menentukan Kelebihan Klien 

 Apabila klien memenuhi standar kriteria kesehatan, perawat kemudian menyimpulkan 

bahwa klien memiliki kelebihan dalam hal tertentu. Kelebihan tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan atau membantu memecahkan masalah yang klien hadapi. 

b. Menentukan Masalah Klien 

 Jika klien tidak memenuhi standar kriteria, maka klien tersebut mengalami keterbatasan 

dalam aspek kesehatannya dan memerlukan pertolongan. 

c. Menentukan Masalah Klien yang Pernah Dialami 

 Pada tahap ini, penting untuk menentukan masalah potensial klien. Misalnya ditemukan 

adanya tanda-tanda infeksi pada luka klien, tetapi dari hasil test laboratorium, tidak menunjukkan 

suatu kelainan. Sesuai dengan teori, akan timbul adanya infeksi. Perawat kemudian 

menyimpulkan bahwa daya tahan tubuh klien tidak mampu melawan infeksi. 

d. Menentukan Keputusan 

1) Tidak Ada Masalah (No Problem), tetapi perlu peningkatan status dan fungsi 

(kesejahteraan) : Tidak ada indikasi respon keperawatan, meningkatnya status kesehatan 

dan kebiasaan, serta adanya inisiatif promosi kesehatan untuk memastikan ada atau tidak 

adanya masalah yang diduga. 

2) Masalah Kemungkinan (Possible Problem) : Pola mengumpulkan data yang lengkap 

untuk memastikan ada atau tidak adanya masalah yang diduga. 

3) Masalah Aktual, Resiko, atau Sindrom : Tidak mampu merawat karena klien menolak 

masalah dan pengobatan, mulai untuk mendesain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

untuk mencegah, menurunkan, atau menyelesaikan masalah. 

4) Masalah Kolaboratif : Konsultasikan dengan tenaga kesehatan profesional yang 

kompoten dan bekerja secara kolaboratif pada masalah tersebut. Masalah kolaboratif 
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adalah amsalah yang nyata atau resiko yang mungkin terjadi akibat komplikasi dari 

penyakit atau dari pemeriksaan atau akibat pengobatan, yang mana masalah tersebut 

hanya bisa dicegah, diatasi, atau dikurangi dengan tindakan keperawatan yang bersifat 

kolaboratif. Label yang digunakan adalah : Potensial Komplikasi (PK). Tugas perawat 

adalah memonitor, untuk mendeteksi status klien dan kolaboratif dengan tenaga medis 

guna pengobatan yang tepat. 

3. Validasi Data 

 Validitas adalah tingkatan ketika data dapat dipercaya menjadi faktual dan benar. 

Beberapa data seperti penurunan tekanan darah adalah pasti karena terdapat standar yang 

disetujui. Penilaian yang dibuat perawat hanya sevalid data yang mereka gunakan. Validitas atau 

keakuratan data dapat ditingkatkan perawat dengan memeriksa informasi. 

 Adalah menghubungan dengan klasifikasi dan tanda-tanda yang kemudian merujuk 

kepada kelengkapan dan ketetapan data, kerja sama dengan klien sangat penting untuk saling 

percaya, sehingga mendapatkan data yang tepat. 

 Pada tahap ini, perawat memvalidasi data yang ada secara akurat, yang dilakukan 

bersama klien/keluarga dan/atau masyarakat. Validasi tersebut dilaksanakan dengan mengajukan 

pertanyaan atau pernyataan yang reflektif kepada klien/keluarga tentang kejelasan interpretasi 

data. Begitu diagnosis keperawatan disusun, maka hars dilakukan validasi. 

Prosedur untuk memvalidasi data : 

a. Memeriksa ulang data yang diperoleh 

b. Meminta orang lain untuk memeriksa data 

c. Membandingkan antara data subyektif dan data obyektif 

d. Meminta klien untuk memriksa data. 

4. Menyusun Diagnosa Keperawatan Sesuai Prioritas 

 Setelah perawat mengelompokkan, mengidentifikasi, dan mevalidasi data-data yang 

signifikan, maka tugas perawat pada tahap ini adalah merumuskan suatu diagnosis keperawatan. 

Diagnosa keperawatan dapat bersifat aktual, resiko, sindrom, kemungkinan dan wellness. 
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 Menyusun diagnosis keperawatan hendaknya diurutkan menurut kebutuhan yang 

berlandaskan Hirarki Maslow (kecuali untuk kasus ke gawat daruratan – menggunakan prioritas 

berdasarkan *yang mengancam jiwa*. 

a. Berdasarkan Hirarki Maslow : fisik, aman-nyaman, mencintai dan memiliki, harga diri, 

dan aktualisasi diri. 

 

b. Griffith-Kenney Christensen : ancaman kehidupan dan kesehatan, sumber daya dan dana 

yang tersedia, peran serta klien, prinsip ilmiah dan praktik keperawatan. 

5. Merumuskan Diagnosia Keperawatan 

a. Tipe Diagnosa Keperawatan 

Tipe diagnose keperawatan terdiri atas diagnose keperawatan actual, diagnose 

keperawatan risiko dan risiko tinggi,diagnose keperawatan sejahtera.diagnosa keperawatan 

sindroma serta diagnose keperawatan kemungkinan. 

b. format rumusan penulisan diagnose keperawatan 

2.3 Tipe dan Komponen Diagnosa Keperawatan 

a. Tipe Diagnosa Keperawatan 

 1) Diagnosa Keperawatan Aktual (Aktual Nursing Diagnosa) 

Diagnosa keperawatan aktual (NANDA) adalah diagnosis yang menyajikan keadaan 

klinis yang telah memvalidasi melalui batasan karakteristik yang diidentifikasi. Diagnosa ini 
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menggambarkan respon manusia terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang 

terdapat dalam individu, keluarga atau komunitas. Pemilihan diagnosa aktual menunjukkan 

bahwa data pemeriksaan yang ada sudah cukup untuk menegakkan diagnosa keperawatan. 

Faktor yang berhubungan merupakan etiologi atau faktor penunjang. Faktor ini dapat 

mempengaruhi perubahan status keperawatan. Faktor yang berhubungan terdiri dari 4 komponen 

: patofisiologi, tindakan yang berhubungan, situasional, dan maturasional.Dalam contoh 

Ny.Sarah, perawat menilai klien menderita nyeri tulang belakang dengan angka keparahan/skala 

8-9 dari skala1-10. Rasa nyeri meningkat saat pergerakan. Akibat rasa nyeri tersebut, Ny.Sarah 

tidak dapat tidur. Nyeri akut merupakan diagnosa keperawatan aktual. 

2) Diagnosa Keperawatan Risiko dan Risiko Tinggi (Risk and High-Risk Nursing Diagnosa) 

Diagnosis keperawatan resiko adalah keputusan klinis tentang individu, keluarga atau 

komunitas yang sangat rentan untuk mengalami masalah dibanding individu atau kelompok lain 

pada situasi yang sama atau hampir sama. Resiko : menjelaskan masalah kesehatan yang nyata 

akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi (Keliat, 1990). 

Validasi untuk menunjang diagnosis resiko adalah faktor yang memperhatikan keadaan dimana 

kerentanan meningkat terhadap klien atau kelompok dan tidak menggunakan batasan 

karakteristik.Syarat : penulisan rumusan diagnosis ini adalah adanya unsur : PE (problem & 

etiologi). Pengunaan istilah “Resiko atau resiko tinggi” tergantung dari tingkat 

keparahan/kerentanan terhadap masalah. 

 Contoh Ny sarah menjalani laminektomi, dia akan memiliki luka operasi. Lingkungan 

rumah sakit menciptakan resiko infeksi nosokomial. Sehingga setelah Ny sarah menjalani 

operasi, perawat menegakkan diagnose keperawatan resiko infeksi, pengkajian utama type 

diagnose ini adalah adanya data yang menunjang faktor resiko (insisi dan lingkungan rumah 

sakit) yang mendukung kerentanan Ny sarah. Data tersebut termasuk faktor fisiologis, 

psikososial, keturunan, gaya hidup dan lingkungan yang meningkatkan kerentanan klien atau 

kecenderungan berkembang ke arah kondisi tersebut. 

3) Diagnosa keperawatan sejahtera (Wellness Nursing diagnoses), 
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 Diagnosis keperawatan sejahtera adalah penilaian klinis mengenai individu, kelompok, 

atau komunitas dalam transisi dari tingkat kesehatan khusus/tertentu ketingkat 

kesehatan/kesejahteraan yang lebih baik. (NANDA). Cara pembuatan diagnosis ini adalah 

dengan menggambungkan pernyataan fungsi positif dalam masing-masing pola kesehatan 

fungsional sebagai alat pengkajian yang disahkan. Dalam menentukan diagnosis keperawatan 

sejahtera, menunjukan terjadinya peningkatan fungsi kesehatan menjadi fungsi yang positif. 

Sebagai contoh, pasangan muda yang kemudian menjadi orang tua telah melaporkan 

fungsi positif dalam peran pola hubungan. Perawat dapat memakai informasi dan lahirnya bayi 

baru sebagai tambahan dalam unit keluarga, untuk membantu keluarga mempertahankan pola 

hubungan yang efektif. 

Perawat memilih tipe diagnose ini ketika klien berharap atau telah mencapai tingkat 

kesehatan yang optimal. Potensial peningkatan adaptasi yang terkait dengan menjadi pasangan 

baru adalah diagnosa keperawatan sejahtera, dan perawat dengan keluarga bekerja sama untuk 

beradaptasi dengan stresor yang berhubungan dengan pembentukan keluarga/pasangan baru. 

Dalam pelaksanaannya, perawat menggabungkan kekuatan klien dan sumber daya yang ada 

kedalam rencana keperawatan, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat adaptasi. 

4).  Diagnosa keperawatan sindroma (Syndrome nursing diagnoses), 

 Diagnosis keperawatan sindrom merupakan diagnosis keperawatan yang terdiri dari 

sekelompok diagnosis keperawatan actual atau resiko yang di duga akan muncul karena suatu 

kejadian atau situasi tertentu.Menurut NANDA ada 2 jenis diagnosa sindrom : 

a). sindrom trauma perkosaan (Rape trauma syndrom), tanda dan gejala yang di temui cemas, 

takut, sedih, gangguan istrahat dan tidur dan resiko  tinggi nyeri sewaktu melakukan hubungan 

sexsual. 

b). resiko sindrom penyalahgunaan (Risk for disuse syndrome).Contoh diagnosa resiko yang 

dapat ditegakkan : 

1) Resiko ketidakberdayaan 

2) Resiko kurusakan integrasi jaringan 

3) Resiko konstipasi 
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4) Resiko infeksi 

5) Resiko perubahan fungsi pernapasan 

6) Resiko terjadi perlukaan 

7) Resiko gangguan proses piker 

8) Resiko gangguan gambaran diri 

9) Kerusakan mobilitas fisik 

5).  Diagnosa keperawatan kemungkinan (possible nursing diagnoses). 

 Merupakan pernyataan tentang masalah yang di duga masih memerlukan data tambahan 

dengan harapan masih di perlukan untuk memastikan adanya tanda dan gejala utama adanya 

faktor resiko.Syarat : menegakkan diagnosa keperawatan kemungkinan adanya unsure respon 

(problem) dan faktor yang mungkin dapat menimbulkan masalah contoh : kemungkinan 

gangguan konsep diri : gambaran diri berhubungan dengan tindakan mastektomi. 

b. Format Rumusan Penulisan diagnosa keperawatan 

 Rumusan diagnosa keperawatan mengandung tiga komponen utama yang telah di 

temukan oleh Gordon(1976) untuk menuliskan diagnosa keperawatan. Huruf-huruf tersebut 

mewakili masalah kesehatan (P), Etiologi (E), dan batasan kelompok tanda dan gejala (S). format 

ini membantu dalam menuliskan diagnosa keperawatan, karena “S” adalah rasional untuk 

menguraikan masalah. Langkah memasukkan kelompok tanda dan gejala sebagai bagian dari 

pernyataan mendorong akuntabilitas dan memastikan proses diagnosis. Penjelasan dari format 

“PES” sebagai berikut : 

1).  Problem (P/masalah) 

 Merupakan gambaran keadaan klien dimana tindakan keperawatan dapat diberikan. 

Masalah adalah kesenjangan atau penyimpangan dari keadaan normal yang seharusnya tidak 

terjadi.Tujuan : menjelaskan status kesehatan klien atau masalah kesehatan klien secara jells dan 

sesingkat mungkin. Diagnosa keperawatan disusun dengan menggunakan standart yang telah di 

sepakati (NANDA, Doengoes, Carpenito, Cordon, Dll) supaya : 

a) Perawat dapat berkomunikasi dengan istilah yang di mengerti secara umum 

b) memfasilitasi dan mengakses diagnose keperawatan 
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c) sebagai metode untuk mengidentifikasi perbedaan masalah keperawatan dengan masalah 

medis 

d) Meningkatkan kerjasama perawat dalam mendefinisikan diagnosis dari data pengkajian 

dan intervensi keperawatan, sehingga dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan. 

2). Etiologi (E/penyebab), 

 Etiologi/faktor penyebab adalah faktor klinik dan personal yang dapat merubah status 

kesehatan atau mempengaruhi perkembangan masalah. Biasa di sebut Related to dari pernyataan 

diagnosa keperawatan. Keadaan ini menunjukkan penyebab keadaan atau masalah kesehatan 

yang memberikan arah terhadap terapi keperawatan. Penyebabnya meliputi : perilaku, 

lingkungan, interaksi antara perilaku dan lingkungan. 

Unsur-unsur dalam identifikasi etiologi meliputi unsure PSMM:  

a) patofisiologi penyakit : adalah semua proses penyakit, akut atau kronis yang dapat 

menyebabkan/ mendukung masalah. 

b) situsional : personal dan lingkungan( kurang pengetahuan, isolasi social, dll) 

c) medikasi (berhubungan dengan program pengobatan/perawatan) : keterbatasan institusi 

atau rumah sakit, sehingga tidak mampu memberikan perawatan. 

d) Maturasional : Adolesent : ketergantungan dalam kelompok;Young adult : menikah, 

hamil, menjadi orang tu ; Dewasa : tekanan karier, tanda-tanda pubertas. 

3).  Symtom (Tanda dan gejala) 

  Merupakan data subyektif dan obyektif yang di temukan sebagai komponen pendukung 

terhadap diagnosa keperawatan actual dan resiko. Sign & symptom (S/tanda dan gejala) adalah 

ciri, tanda atau gejala, yang merupakan informasi yang di perlukan untuk merumuskan diagnosis 

keperawatan. 

 Jadi rumus diagnosis keperawatan adalah : PE/PES. Berikut Contoh dari diagnosa  

keperawatan yang dituliskan dalam format PES : ansietas ( masalah) yang berhubungan dengan 

hospitalisasi (etiologi) yang di tndai dengan kegelisahan, insomnia, wajah tegang, dan 

pernyataan tentang ketidakberdayaan (tanda dan gejalah). Kata yang di tandai dengan dapat 

disingkat dengan Y.D.D 
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c. Komponen diagosa keperawatan 

Menurut NANDA; diagnose keperawatan adalah keputusan klinis tentang respon 

individu,keluarga dan masyarakat tentang masalah kesehatan/proses kehidupan yang actual atau 

potensial. Diagnose keperawatan memberikan dasar untuk memilih intervensi keperawatan 

dalam mencapai hasil yang merupakan tanggug jawab perawat.Diagnose keperawatan harus 

didukung oleh data dimana data diartikan sebagai “Definisi karakteristik”, definisi karakteristik 

tersebut dinamakan “Tanda dan gejala”, tanda adalah sesuatu yang dapat diobservasi dan gejala 

adalah sesuatu yang dirasakan oleh klien. 

Diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan analisa dan interpretasi data yang 

diperoleh dari pengkajian keperawatan klien.diagnosis keperawatan memberikan gambaran 

tentang masalah atau status kesehatan klien yang nyata (actual) kemungkinan akan 

terjadi,dimana pemecahannya dapat dilakukan dalam batas wewenang perawat. 

Komponen Diagnosa keperawatan : 

Diagnosis keperawatan mempunyai empat komponen: label,definisi,batasan karakteristik,dan 

factor berhubungan (Carpenito, 2000, wikinson, 2011)  

1. Label 

Diagnose keperawatan merupakan label singkat yang menggambarkan kondisi pasien 

yang diobservasi dilapangan. Kondisi ini bisa merupakan masalah actual atau potensial 

atau diagnose sejahtera. 

2. Definisi  

Menekankan pada kejelasan,arti yang tepat untuk diagnose. Definisi dalam buku ini 

diambil dari taksonomi NANDA international. Definisi untuk masing-masing diagnose 

keperawatn, membantu perawat dalam melakukan verifikasi diagnose keperawatn 

tertentu. 

3. Bahasan karakteristik: 

Merupakan tanda yang menggambarkan tingkath laku pasien,baik yang diobservasi oleh 

perawat (Objektif) maupun yang dikatakan oleh pasien/keluarga (Subyektif) batasan 

karakteristik mengacu pada petunjuk klinis, tanda subyekti dan obyektif. Adanya dua 

atau tiga batasan karakteristik dapat menverifikasi/membuktikan suatu diagnose 
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keperawatan. Satu tanda gejala tidak cukup mendukung suatu diagnose keperawatan. 

Tidak adanya batasan karakteristik menunjukan diagnose keperawatan harus ditolak 

/tidak boleh ditegakkan. 

 Batasan karakteristik memberikan struktur untuk proses kognitif dalam 

mengidentifikasikan kebutuhan klien dan perumusan actual dari diagnose keperawatan, 

NANDA international tidak lagi mendesain batasan karakteristik menjadi “Mayor” 

,”Minor”, dan “kritis”. Penyederhanaan  ini dibuat dengan tujuan mendukung: a. 

mengembangkan data dasar diagnosis keperawatan secara elektronik, b. pengembangan 

diagnosis dan c. klasifikasi kerja. 

4. Factor yang berhubungan  

Factor yang berhubungan adalah kondisi atau situasi yang dapat menyebabkan atau 

menunjang suatu diagnosis (Gordon, 1994).Diagnose actual dan sejahtera keduanya 

mempunyai factor-faktor yang berhubungan. Untuk diagnose actual factor yang 

berhubungan mungkin Etiologi dari masalah. Factor yang berhubungan dengan diagnose 

sejahtera membuat kondisi atau situasi yang meningkatkan kesejahteraan. Diagnose 

resiko tinggi mempunyai factor-faktor resiko daripada factor yang berhubungan. 

Factor resiko adalah perilaku adalah perilaku. Kondisi atau situasi yang menyebabkan 

klien rentan terhadap masalah 9Gordon, 1994). Identifikasi factor resiko klien untuk 

memandu intervensi keperawatan untuk mencegah masalah kesehatan. 

2.4  Dokumentasi Diagnosis Keperawatan 

Contoh berikut ini menggambarkan cara mendokumentasikan diagnose keperawatan 

tentang kelebihan berat badan. 

Diagnosa keperawatan : Kelebihan berat badan 1 38 Kg bila dibandingkan dengan tinggin 

badan. 

Tujuan keperawatan :  

- Jangka Panjang  

            Berat badan 65 pada tanggal 30 september  

- Jangka pendek  

Berat badan 99,5 Kg pada tanggal 14 Januari 
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Berat badan  84,5 Kg pada tanggal 21 Januari 

Berat badan 98,5 Kg pada tanggal 28 Januari 

Berat badan turun rata-rata 1 Kg/minggu  

Evalusi tujuan jangka pendek : 

- Tujuan tercapai , berat badan 100,5 Kg pada tanggal 14 januari 

- Tujuan tercapai ,berat badan 98,5 Kg pada tanggal 21 Januari 

- Tujuan tercapai , berat badan 98,5 Kg pada tanggal 28 Januari 

- Tujuan tercapai , berat badan 97,5 Kg pada tanggal 30 Februari 

 

Evaluasi tujuan jangka panjang : Tujuan tercapai , berat badan 64 Kg pada tanggal 4 Februari 

Pengkajian ulang :  

Setelah tujuan jangka pendek tercapai , perencanaan dilanjutkan . terjadi penurunan berat badan 

pasien , kemudian lanjutkan untuk program  minggu yang akan dating dengan masalah yang 

sama , namun kelebihan berat badan masih ada. 

Pengkajian ulang : setelah tujuan jangka panjang tercapai , pasien ternyata mencapai berat badan 

yang di inginkan , sehingga masalah kelebihan berat badan tidak ada lagi. 

Diagnosa baru: Potensial terjadinya penambahan berat badan dan sehubungan dengan adanya 

riwayat kelebihan berat badan . 

Tujuan baru : Untuk saat ini pertahankan berat badan sekitar 1 1/2Kg dalam satu tahun . 

Rencana keperawatan yang baru : 

 Ukur berat badan setiap minggu dalam dua bulan pertama , kemudian setiap enam bulan , 

selanjutnya setiap enam bulan . 

 Dengan perlahan-lahan diet makanan ditambah ,sehingga pemasukan menjadi 1.200-

1.500 kalori/hari. 

 Usahakan mengawasi berat badan di rumah ,sesuai dengan diet berat badan yang 

dipertahankan . 
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Bahas tentag kelanjutan program latihan jalan panjang  5 km setiap hari . 

Dokumentasi : Percapaian jangka pendek ke dalam bentuk format SOAP 

 Subjek (S) : Saya merasa sehat , badan saya mulai mengecil.terlihat minggu ini baju yang 

saya pakai No 14 

 Objek (O) : Berat badan pada tanggal 29 April : 85,5 kg tekanan darah 110/70, nadi 

83/menit,pernapasan 16/menit. 

 Assesment (A) : Pada tanggal 29 April, tujuan tercapai dengan penurunan diet 900 

kal.Berat badan pasien akan menurun. Pasien ternyata masih kelebihan berat 5 kg dari 

berat badan yang di harapkan. 

 Implementasi (I) : Pasien ini dapat mempertahankan program latihan berjalan sejauh 5 

km/haridengan diet 900 kalori dalam mempertahankan berat badannya. Setiap minggu 

dilakukan pengecekan penurunan berat badan dan pemeriksaan fisik.pengawasan HB 

selama satu bulan yang di lakukan setiap minggu , ternyata hasilnya normal. 

 Evaluasi (E): Mungkin pasien cenderung mengalami kenaikan berat badan yang cepat , 

oleh karena itu penghentian program penurunan berat badan perlu dikendalikan . 

selanjutnya setiap dua minggu dilakukan control berat badan selama enam bulan , dan 

seitiap bulan selama enam bulan . dianjurkan kepada pasien untuk olahraga dan 

mengawasi berat badannya setiap hari dengan diet 1.200-1.500 kalori. Jika terjadi 

kenaikan berat badan 1 1/2kg  atau lebih , maka diet kembali menjadi 900 kalori. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 

Diagnose keperawatan adalah penilaian klinik mengenai respon individu,keluarga dan 

komunitas terhadap masalah kesehatan /proses kehidupan yang actual/potensial yang merupakan 

dasar untuk memilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung 

jawab perawat (Doenges,1998).Diagnosa keperawatan adalah pernyataan singkat,jelas dan pasti 

tentang masalah klien yang nyata/potensil serta penyebabnya dapat dipecahkan atau diubah 

melalui tindakan keperawatan. 

Tujuan diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi:Masalah dimana adanya respon 

klien terhadap status kesehatan atau penyakit; Factor yang menunjang atau menyebabkan suatu 

masalah; Kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah; Menkomunikasikan 

masalah klien pada tim kesehatan, serta Mendemonstrasikan masalah utama untuk perkembangan 

intervensi keperawatan. 

3.2 Saran 

Di harapkan makalah ini dapat berguna bagi penyusun maupun pembaca. Dalam 

penyusunan makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran 

dan kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki makalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bayi lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) merupakan masalah kesehatan 

yang sering dialami pada sebagian masyarakat yang ditandai dengan berat lahir 

kurang dari 2500 gram. Kejadian BBLR pada dasarnya berhubungan dengan 

kurangnya pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan ibu dan hal ini berhubungan 

dengan banyak faktor dan lebih utama pada masalah perekonomian keluarga 

sehingga pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan pun kurang.  

Namun kejadian BBLR juga dapat terjadi tidak hanya karena aspek 

perekonomian, dimana kejadian BBLR dapat saja tejadi pada mereka dengan 

status perekonomian yang cukup. Hal ini dapat berkaitan dengan jarak kelahiran, 

kadar hemoglobin dan pemanfaatan pelayanan antenatal. BBLR termasuk faktor 

utama dalam peningkatan mortalitas, morbiditas dan diabilitas neonatus, bayi dan 

anak serta memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupannya di masa 

depan. BBLR adalah bayi baru lahir dengan berat badan Lahir kurang dari 2500 

gram (Djitowiyono, 2010).  

BBLR yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan timbulnya 

masalah pada semua sistem organ tubuh meliputi gangguan pada pernafasan 

(aspirasi mekonium, asfiksia neonatorum), gangguan pada sistem pencernaan 

(lambung kecil), gangguan sistem perkemihan (ginjal belum sempurna), 

gangguan sistem persyarafan (respon rangsangan lambat). Selain itu bayi berat 

lahir rendah dapat mengalami gangguan mental dan fisik serta tumbuh kembang. 

BBLR berkaitan dengan tingginya angka kematian bayi dan balita, juga dapat 

berdampak serius pada kualitas generasi mendatang, yaitu akan memperlambat 

pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berpengaruh pada penurunan 

kecerdasan. Bayi yang lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) memerlukan 

perawatan yang tepat agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan bayi seperti 

yang telah disebutkan diatas ( Aziz, 2006). 
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1.2  Tujuan 

Tujuan penulisan ini adalah:  

1. Tujuan umum.  

Setelah menyelesaikan laporan BBLR diharapkan mengetahui gambaran 

pengelolaan dengan BBLR serta mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan 

bayi dengan BBLR.  

2. Tujuan khusus Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, diharapkan penulis 

mampu :  

a) Mampu menjelaskan tinjauan teori tentang BBLR.  

b) Mampu menggambarkan hasil pengkajian asuhan keperawatan pada 

By.M dengan BBLR.  

c) Mampu menggambarkan masalah-masalah keperawatan yang timbul 

pada By. G.W dengan BBLR.  

d) Mampu menggambarkan alternatif pemecahan masalah keperawatan 

yang timbul pada By. G.W dengan BBLR.  

 

  



28 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Laporan Pendahuluan 

A. Pengertian 

Bayi berat lahir rendah  adalah  bayi dengan berat kurang dari 2.500 

gram pada saat lahir (Mitayani, 2009).  Bayi berat lahir rendah adalah bayi 

dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi.  

Berat lahir adalah bayi yang di timbang dalam satu jam setelah lahir (Ikatan 

Dokter Anak Indonesia, 2004). 

Bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 

gram tanpa memandang usia gestasi.  BBLR dapat terjadi pada bayi kurang 

bulan (<37 minggu) atau pada bayi cukup bulan (Pudjiadi, 2010). 

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang lahir 

dengan berat badan kurang dari 2.500 gram saat lahir. Bayi BBLR sebagian 

besar dikarenakan retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR) dengan usia 

kehamilan kurang dari 37 minggu. Bayi BBLR memiliki risiko empat kali 

lipat lebih tinggi dari kematian neonatal dari pada bayi yang berat badan lahir 

2.500-3.499 gram (Muthayya, 2009). 

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah berat bayi saat lahir 

kurang dari 2500 gram yang merupakan hasil dari kelahiran prematur 

(sebelum 37 minggu usia kehamilan). Bayi dengan berat badan lahir rendah 

sangat erat kaitannya dengan mortalitas dan morbiditas, sehingga akan 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif serta penyakit kronis 

di kemudian hari (WHO, 2004). 
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B. Anatomi Fisiologi 

 

 

 

 

 

 

1. Sistem pernafasan 

Pada bayi dengan berat 900 g alveoli cenderung kecil dengan 

adanya sedikit pembuluh darah yang mengelilingi stoma seluler. 

Semakin matur dan bayi lebih besar berat badannya, maka akan 

semakin besar alveoli, pada hakekatnya dindingnya dibentuk oleh 

kapiler. Otot pernafasan bayi ini lemah dan pusat pernafasan kurang 

berkembang. Terdapat juga kekurangan lipoprotein paru- paru,yaitu 

suatu surfaktan yang dapat mengurangi tegangan permukaan pada 

paru-paru.surfaktan diduga bertindak dengan cara menstabilkan alveoli 

yang kecil,sehingga mencegah terjadinya kolaps pada saat terjadi 

ekspirasi, 

Pada bayi preterm yang terkecil relaks batuk tidak ada. Hal ini 

dapat mengarah pada timbulnya inhalasi cairan yang dimuntahkan 

dengan timbulnya konsekuensi yang serius. Saluran hidung sangat 

sempit dan cidera terhadap mukosa nasal mudah terjadi. Hal ini 

penting untuk diingat ketika memasukkan tabung nasogastrik atau 

tabung endotrakeal melalui hidung. Kecepatan pernafasan bervariasi 

pada semua neonatus dan bayi preterm. Pada bayi neonatus dalam 

keadaan istirahat, maka kecepatan pernafasan dapat 60 sampai 80 per 
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menit, berangsur-angsur menurun mencapai kecepatan yang mendekati 

biasa yaitu 34 sampai 36 per menit. 

2. Sistem sirkulasi  

Jantung secara relatif kecil saat lahir, pada beberapa bayi pre-term 

kerjanya lambat dan lemah. Terjadi ekstra sistole dan bising yang 

dapat didengar pada atau segera setelah lahir. Sirkulasi perifer 

seringkali buruk dan dinding pembuluh darah juga lemah. Hal ini 

merupakan sebab dari timbulnya kecenderungan perdarahan 

intrakanial yang terlihat pada bayi pre-term. Tekanan darah lebih 

rendah dbandingkan dengan bayi aterm, tingginya menurun dengan 

menurunnnya berat badan. Tekanan sistolik pada bayi aterm sekitar 80 

mmhg dan pada bayi pre-term 45 sampai 60 mmhg. Tekanan diastolik 

secara proporsional rendah, bervariasi dari 30 sampai 45 mmhg. Nadi 

bervariasi antara 100 dan 160/menit. 

3. Sistem pencernaan 

Semakin rendah umur gestasi, maka semakin lemah reflek 

menghisap dan menelan, bayi yang paling kecil tidak mampu untuk 

minum secara efektif. Regurgitasi merupakan hal yang sering terjadi. 

Hal ini disebabkan oleh karena mekanisme penutupan spingter jantung 

yang kurang berkembang dan spingter pilorus yang secara relatif kuat. 

Pencernaan tergantung pada perkembangan dari alat pencernaan. 

Lambung dari seorang bayi dengan berat 900 gram memperlihatkan 

adanya sedikit lipatan mukosa, glandula sekretoris, demikian juga otot, 

kurang berkembang 

4. Sistem urinarius 

Pada saat lahir fungsi ginjal perlu menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan. Fungsi ginjal kurang efesien dengan adanya 

angka filtrasi glumerolus yang menurun, dan bahan terlarut yang 

rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan untuk 
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mengkonsentrasi urin dan urin menjadi sedikit. Gangguan 

keseimbangan air dan elektrolit mudah terjadi 

5. Sistem persarafan 

Perkembangan saraf sebagian besar tergantung ada drajat 

maturitas. Pusat pengendali fungsi vital, penrafasan, suhu tubuh, dan 

pusat reflek, kurang berkenbang. Reflek moro dan reflek leher tonik di 

temukan pada bayi prematur yang normal,tetapi reflek tandon 

berfariasi. Karena perkembangan saraf buruk maka bayi kecil lebih 

lemah dibangunkan dan mempunyai tangisan yang lemah. (Price dan 

Syaifudin 2006). 

C. Etiologi  

Etiologi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Hidayat (2006) antara 

lain: 

1. Faktor ibu, yaitu hipertensi dan penyakit ginjal yang kronik, perokok, 

penderita diabetes melitus yang berat, gizi buruk, peminum alkohol 

2. Faktor uterus dan plasenta, yaitu kelainan pembuluh darah, sebagian 

plasenta lepas, insersi tali pusat yang tidak normal, transfusi dari 

kembar yang satu ke kembar yang lain.  

3. Faktor janin, yaitu ganda, kelainan kromosom, cacat bawaan, infeksi 

dalam kandungan. 

D. Patofisiologi 

Secara umum bayi BBLR ini berhubungan dengan usia kehamilan yang 

belum cukup bulan (prematur) disamping itu juga disebabkan dismaturitas. 

Artinya bayi lahir cukup bulan (usia kehamilan 38 minggu), tapi berat badan 

(BB) lahirnya lebih kecil ketimbang masa kehamilannya, yaitu tidak mencapai 

2.500 gram. Biasanya hal ini terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan 

bayi sewaktu dalam kandungan yang disebabkan oleh penyakit ibu seperti 

adanya kelainan plasenta, infeksi, hipertensi dan keadaan-keadaan lain yang 
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menyebabkan suplai makanan ke bayi jadi berkurang.  

Gizi yang baik diperlukan seorang ibu hamil agar pertumbuhan janin 

tidak mengalami hambatan, dan selanjutnya akan melahirkan bayi dengan 

berat normal. Dengan kondisi kesehatan yang baik, system reproduksi normal, 

tidak menderita sakit, dan tidak ada gangguan gizi pada masa pra hamil 

maupun saat hamil, ibu akan melahirkan bayi lebih besar dan lebih sehat dari 

pada ibu dengan kondisi kehamilan yang sebaliknya. Ibu dengan kondisi 

kurang gizi kronis pada masa hamil sering melahirkan bayi BBLR, vitalitas 

yang rendah dan kematian yang tinggi, terlebih lagi bila ibu menderita 

anemia. 

Anemia dapat didefinisikan sebagai kondisi dengan kadar Hb berada di 

bawah normal. Anemia defisiensi besi merupakan salah satu gangguan yang 

paling sering terjadi selama kehamilan. Ibu hamil umumnya mengalami 

deplesi besi sehingga hanya memberi sedikit besi kepada janin yang 

dibutuhkan untuk metabolisme besi yang normal. Selanjutnya mereka akan 

menjadi anemia pada saat kadar hemoglobin ibu turun sampai di bawah 11 

gr/dl selama trimester III.  

Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada 

pertumbuhan janin baik sel tubuh maupun sel otak. Anemia gizi dapat 

mengakibatkan kematian janin didalam kandungan, abortus, cacat bawaan, 

BBLR, anemia pada bayi yang dilahirkan, hal ini menyebabkan morbiditas 

dan mortalitas ibu dan kematian perinatal secara bermakna lebih tinggi. Pada 

ibu hamil yang menderita anemia berat dapat meningkatkan resiko morbiditas 

maupun mortalitas ibu dan bayi, kemungkinan melahirkan bayi BBLR dan 

prematur juga lebih besar. 
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E. Manifestasi Klinis 

Menunjukkan belum sempurnanya fungsi organ tubuh dengan keadaannya 

lemah. 

1. Fisik 

o Bayi kecil 

o Pergerakan kurang dan masih lemah 

o Kepala lebih besar dari pada badan 

o Bb < 2500gram 

2. Kulit dan kelamin 

o Kulit tipis dan transparan 

o Lanugo banyak 

o Rambut halus dan tipis 

o Genitalia belum sempurna 

3. Sistem saraf 

o Refleks Moro 

o Refleks mengisap, menelan, batuk belum sempurna 

4. Sistem muskuloskeletal 

o Axifikasi tengkorak sediki 

o Ubun ubun dan satura lebar 

o Tulang rawan elastis kurang 

o Otot-otot masih hipotonik 

o Tungkai abduksi 

o Sendi lutut dan kaki fleksi 

o Kepala menghadap satu jurusan 
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5. Sistem pernapasan 

o Pernapasan belum teratur sering apnoe 

o Frekuensi nafas bervariasi 

F. Komplikasi 

Komplikasi menurut Hidayat (2006) antara lain : 

1. Sindrom aspirasi mekonium, asfiksia neonatorum, sindrom distres 

respirasi, penyakit membran hialin 

2. Dismatur preterm terutama bila masa gestasinya kurang dari 35 

minggu 

3. Hiperbilirubinemia, patent ductus arteriosus, perdarahan ventrikel otak 

4. Hipotermia, Hipoglikemia, Hipokalsemia, Anemi, gangguan 

pembekuan darah 

5. Infeksi, retrolental fibroplasia, necrotizing enterocolitis (NEC) 

6. Bronchopulmonary dysplasia, malformasi konginetal 

Dengan kurang sempurnanya alat-alat dalam tubuhnya baik anatomis 

maupun fisiologis maka mudah timbul beberapa kelainan seperti berikut ini : 

a. Suhu tubuh yang tidak stabil oleh karena kesulitan mempertahankan 

suhu tubuh yang disebabkan oleh penguapan yag bertambah akibat 

dari kurangnya jaringan lemak dibawah kulit, permukaan tubuh relatif 

lebih luas dibandingkan dengan berat badan, otot yang tidak 

aktif,produksi panas yang berkurang oleh karena lemak coklat (brown 

fat) yang belum cukup serta pusat pengaturan suhu yang belum 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

b. Gangguan pernafasan yang sering menimbulkan penyakit berat pada 

BBLR. Hal ini disebabkan kekurangan surfactan(rasio 

lesitin/sfingomielin kurang dari 2),pertumbuhan dan pengembangan 

paru yang belum sempurna, otot pernafasan yang masih lemah yang 
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tulang iga yang mudah melengkung(pliable thorak) 

c. Penyakit gangguan pernafasan yang sering pada bayi BBLR adalah 

penyakit membran hialin dan aspirasi pneumoni. 

d. Gangguan alat pencernaan dan problema nutrisi, distensi abdomen 

akibat dari motilitas usus berkurang, volume lambung berkurang 

sehingga waktu pengosongan lambung bertambah, daya untuk 

mencernakan dan mengabsorbsi lemak, laktosa,vitamin yang larut 

dalam lemakdan bebberapa mineral tertentu berkurang. Kerja dari 

sfingter kardio esofagus yang belum sempurna memudahkan 

terjadinya regurgitasi isi lambung ke esofagus dan mudah terjadi 

asspirasi. 

e. Immatur hati memudahkan terjadinya hiperbilirubinemia dan 

defisiensi vitamin K. 

f. Ginjal yang immatur baik secara anatomis maupun fungsinya. 

Produksi urine yang sedikit, urea clearence yang rendah, tidak sanggup 

mengurangi kelebihan airtubuh dan elektrolit dari badan dengan akibat 

mudah terjadi edema dan asidosis metabolik. 

g. Perdarahan mudahbterjadi karena pembuluh darah yang rapuh(fragile), 

kekurangan faktor pembekuan seperti protrombine, faktor VII dan 

faktor christmas. 

h. Gangguan imunologok, daya tahan tubuh terhadap infeksi berkurang 

karena rendahya kadar Ig G gamma globulin. Bayi prematur relatif 

belum sanggup membentuk antibodi dan daya fagositosis serta reaksi 

terhadap infeksi masih belum baik. 

i. Perdarahan intraventrikuler, lebih dari 50% bayi prematur menderita 

perdarahan intraventrikuler. Hal ini disebabkan oleh karena bayi 

BBLR sering menderita apnea, asfiksia berat dan sindroma gangguan 

pernafasan 
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j. Retrolental Fibroplasia : dengan menggunakan oksigen dengan 

konsentrasi tinggi(PaO2 lebih dari 115 mmHg : 15 kPa) maka akan 

terjadi vasokonstriksi pembuluh darah retina yang diikuti oleh 

proliferasi kapiler-kapiler baru kedaerah yang iskemi sehingga terjadi 

perdarahan, fibrosis, distorsi dan parut retina sehingga bayi menjadi 

buta. Untuk menghindari retrolental fibroplasia maka oksigen yang 

diberikan pada bayi prematur tidak boleh lebih dati 40%. Hal ini dapat 

dicapai dengan memberikan oksigen dengan kecepatan 2 liter permenit 

G. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan menurut Mansjoer (2000) mengingat belum 

sempurnanya kerja alat-alat tubuh yang perlu untuk pertumbuhan dan 

perkembangan dan penyesuaian diri dengan lingkungan hidup diluar uterus 

maka perlu diperhatikan pengaturan suhu lingkungan, pemberian makanan 

dan bila perlu pemberian oksigen, mencegah infeksi serta mencegah 

kekurangan vitamin dan zat besi. 

1. Pengaturan suhu 

Bayi prematur mudah dan cepat sekali menderita hipotermia bila 

berada di lingkungan yang dingin. Kehilangan panas disebabkan oleh 

permukaan tubuh bayi yang relatif lebih luas bila dibandingkan 

dengan berat badan. Untuk mencegah hipotermi,perlu diusahakan 

lingkungan yang cukup hangat untuk bayi dan dalam keadaan istirahat 

konsumsi oksigen paling sedikit, sehingga suhu tubuh bayi tetap 

normal. Bila bayi dirawat di inkubator, maka suhunya untuk bayi 

dengan berat badan kurang dari 2kg adalah 35oc dan untuk bayi 

dengan berat badan 2-2,5 kg 34oc , agar ia dapat mempertahankan 

suhu tubuh sekitar 37oc.  

Kelembapan inkubator berkisar antara 50-60 persen.kelembapan 

yang lebih tinggi diperlukan pada bayi dengan sindroma gangguan 

pernapasan. Suhu inkubator dapat diturunkan 1oc perminggu untuk 
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bayi dengan berat badan 2kg dan secara berangsur angsur ia dapat 

diletakkan didalam tempat tidur bayi dengan suhu lingkungan 27oc – 

29oc. Bila inkubator tidak ada, pemanasan dapat dilakukan denagn 

membungkus bayi dan meletakkan botol-botol hangat disekitarnya 

atau dengan memasang lampu petromaks di sekitar tempat bayi. Cara 

lain untuk mempertahankann suhu tubuh bayi sekitar 36oc -37oc 

adalah dengan memakai alat perspexbeat shield yang diselimuti pada 

bayi di dalam inkubator.  

Alat ini berguna untuk mengurangi kehilangan panas karena radiasi. 

Akhir-akhir ini telah mulai digunakan inkubator yang dilengkapi 

dengan alat temperatur sensor (thermistor probe). Alat ini ditempelkan 

dikulit bayi. Suhu inkubator dikontrol oleh alat servomechanism. 

Dengan cara ini suhu kulit bayi dapat dipertahankan pada drajat yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Alat ini sangat bermanfaat untuk bayi 

dengan berat lahir yang sangat rendah. 

Bayi dalam inkubator hanya dipakaikan popok, hal ini penting 

untuk memudahkan pengawasan mengenai keadaan umum,perubahan 

tingkah laku, warrna kulit, pernapasan,kejang dan sebagainya sehingga 

penyakit yang diderita dapat dikenal sedini dininya dan tindakan serta 

pengobatan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya. 

2. Makanan bayi 

Pada bayi prematur refleks isap, telan dan batuk belum 

sempurna, kapasitas lambung masih sedikit, daya enzim pencernaan 

terutama lipase masih kurang disamping itu kebutuhan proyein 3-5 

g/hari dan tinggi kalori (110 kal/kg/hari), agar berat badan bertambah 

sebaik-baiknya. Jumlah ini lebih tinggi dari yang diperlukan bayi 

cukup bulan. Pemberiaan minum dimulai pada waktu bayi berumur 

3jam agar bayi tidak menderita hipoglikemia dan hiperbilirubimia. 

Sebelum pemberian minum pertama harus dilakukan pengisapan 
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cairan lambung. Hal ini perlu untuk mengetahui ada tidaknya atresia 

esofagus dan mencegah muntah. Pengisapan cairan lambung juga 

dilakukan pada setiap sebelum pemberian minum berikutnya. Pada 

umumnya bayi dengan berat lahir 2000 gram atau lebih dapat menyusu 

ibunya. Bayi dengan berat kurang dari 1500 gram kurang mampu 

mengisap air susu ibu atau susu botol, terutama pada hari- hari 

pertama. Dalam hal ini bayi diberi minum melalui sonde lambung 

(orogastric – intubation). 

Sesudah lima hari bayi dicoba menyusu pada ibunya. Bila daya 

sisap cukup baik maka pemberian air susu ibu ditruskan. Frekuensi 

pemberian minum makin berkurang dengan bertambahnya berat bayi. 

Jumlah cairan yang diberikan pertam kali adalah 1 – 5 ml/jam dan 

jumlahnya dapat ditambah sedikit demi sedikit setiap 12 jam. 

Penambahan susu tersebut tergantung dari jumlah susu yang tertinggal 

pada pemberian minum sebelumnya (gastric residual), untuk 

mencegah muntah atau distensi abdomen. Banyaknya cairan yang 

diberikan adalah 60 ml/kg/hari, dan setiap hari dinaikkan sampai 200 

ml/kg/hari pada akhir minggu ke 2. Air susu yang baik adalah air susu 

ibu. Bila bayi belum dapat menyusu, air susu ibu di pompa dan di 

masukkan ke dalam botol steril. Bila air susu ibu tidak ada, susunya 

dapat diganti dengan susu buatan yang mengandung lemak yang 

mudah dicerna oleh bayi ( midle chain triglycerides) dan mengandung 

20 kalori/30ml air atau sekurang – kurangya bayi mendapat 110 

kalori/kg berat badan bayi. Oleh karena mudahnya terjadi regurgitasi 

dan pneumoni aspirasi pada BBLR, maka hal-hal di bawah ini harus 

diperhatikan pada pemberian minum tersebut. 

Bayi diletakkan pada sisi kanan untuk membantu 

mengosongkan lambung, atau dalam posisi setengan duduk 

dipangkuan perawat atau dengan meninggikan kepala dan bahu 30oc 
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ditempat tidur bayi, atau tidur tengkurap. Sebelum susu diberikan, 

diteteskan dahulu di punggung tangan untuk merasakan apakah susu 

cukup hangat dan apakah keluarnya satu tetes dalam setiap detik. 

Pada waktu bayi minum harus diperhatikan apakah ia menjadi 

biru, ada gangguan pernafasan atau perut gembung. Gumpalan susu di 

mulut harus dibersihkan dengan memberikan 3 – 4 sendok teh air yang 

sudah dimasak. Untuk mencegah perut kembung, bayi diberi minum 

sedikit sedikit dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Penambahan susu 

setiap kali minum tidak boleh lebih dari 30 ml sehari atau tidak boleh 

lebih dari 5 ml tiap hari. Sesudah minum, bayi dududukkan atau 

diletakkan di atas pundak selama 10 – 15 menit untuk mengeluarkan 

udara di lambung dan kemudian ditidurkan pada sisi kanan atau tidur 

dalam posisi tengkurap. 

Bila bayi biru atau mengalami kesukaran dalam bernafas pada 

waktu minum, kepala bayi harus segera direndahkan 30oc, cairan di 

mulut dan di faring diisap. Bila ia masih tetap biru dan tidak bernafas 

harus segera diberi oksigen dan pernafasan buatan kalau perlu lakukan 

resusitasi dan memansang endotrakeal inkubasi. 

3. Bayi prematur 

Mudah sekali diserang infeksi. Ini disebabkan oleh karena daya 

tahan tubuh terhadap infeksi berkurang, relatif belum sanggup 

membentuk antibody dan daya fagositosis serta reaksi terhadap 

peradangan belum baik, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan 

pencegahan yang di mulai pada masa perinatal : 

Memperbaiki keadaan sosial ekonomi, program pendidikan ( 

nutrisi; kebersihan serta kesehatan; mencegah tuna - aksara; keluarga 

berencana; perawatan antenatal; natal dan post natal ), faksinasi 

tetanus, tempat kelahiran dan perawatan yang terjamin kebersihannya; 

dan masa post natal; kalau keadaan ibu dan bayi mengijinkan maka 



40 
 

bayi dirawat bersama ibu dan diberi air susu ibu. 

Infeksi yang sering terjadi ialah infeksi silang melalui para dokter, 

perawat, bidan dan petugas lain yang berhubungan dengan bayi, untuk 

menjegah ini para petugas perlu disadarkan akan bahaya infeksi pada 

bayi. Selanjutnya perlu : Diadakan pemisahan antara bayi yang kena 

infeksi dengan bayi yang tidak kena infeksi, mencuci tangan setiap 

kali sebelum dan sesudah memegang seorang bayi, membersihkan 

tempat tidur bayi segera sesudah tidak dipaki lagi, membersihkan 

ruangan pada waktu tertentu, setiap bayi mempunyai perlengkapan 

sendiri, kalau mungkin setiap bayi dimandikan di tempat tidurnya 

masing-masing dengan perlengkapan sendiri, setiap petugas di bangsal 

bayi harus memakai pakaian yang sudah disediakan, petugas yang 

menderita penyakit menular ( infeksi saluran nafas, diare, 

konjungtifitis dan lain-lain ) dilarang merawat bayi, kulit dan tali pusat 

bayi harus dibersihkan sebaik-baiknya, para pengunjung orang sakit 

hanya boleh melihat bayi dari belakang kaca. 

H. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan diagnostik pada bayi BBLR (Mitayani, 2009) : 

a. Jumlah darah lengkap: penurunan pada Hb (normal: 12- 24gr/dL), Ht 

(normal: 33 -38% ) mungkin dibutuhkan. 

b.  Dektrosik: menyatakan hipoglikemi (normal: 40 mg/dL) 

c. Analisis Gas Darah (AGD): menentukan derajat keparahan. Distres 

pernafasan bila ada. Rentang nilai normal: 

o pH : 7,35-7,45 

o TCO2 : 23-27 mmol/L 

o PCO2 : 35-45 mmHg 

o PO2 : 80-100 mmHg 
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o Saturasi O2 : 95 % atau lebih 

d. Elektrolit serum: mengkaji adanya hipokalsemia. 

e. Bilirubin: mungkin meningkat pada polisitemia. Bilirubin normal: 

o Bilirubin indirek 0,3 – 1,1 mg/dl. 

o Bilirubin direk 0,1 – 0,4 mg/dl. 

f. Urinalisis: mengkaji homeostatis. 

g. Jumlah trombosit (normal: 200000 - 475000 mikroliter): 

Trombositopenia mungkin menyertai sepsis. 

h. EKG, EEG, USG, angiografi: defek kongenital atau komplikasi.
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2.2 Asuhan Keperawatan Teori 

A. Konsep Asuhan Keperawatan Pada BBLR 

Pada saat kelahiran bayi baru harus menjalani pengkajian cepat namun seksama 

untuk menentukan setiap masalah yang muncul dan mengidentifikasi masalah yang 

menuntut perhatian yang cepat. Pemeriksaan ini terutama ditujukan untuk mengevaluasi 

kardiopulmonal dan neurologis. Pengkajian meliputi penyusunan nilai APGAR dan 

evaluasi setiap anomaly congenital yang jelas atau adanya tanda gawat neonatus (Wong, 

2008). 

1. Pengkajian umum 

a) Timbang bayi tiap hari, atau lebih bila ada permintaan dengan menggunakan 

timbangan elektronik. 

b) Ukur panjang badan, dan lingkar kepala secara berkala. 

c) Jelaskan bentuk dan ukuran tubuh secara umum, postur saat istirahat, 

kemudian bernafas, dan adanya lokasi edema.  

d) Observasi adanya deformitas yang tampak.  

e) Observasi setiap tanda kegawatan, warna yang buruk, hipotonia, tidak 

responsive, dan apnea. 

2. Pengkajian respirasi  

a) Observasi bentuk dada (barrel, konkaf), simetri, adanya insisi, slang dada, 

atau devisiasi lainnya.  

b) Observasi adanya penggunaan otot penapasan tambahan cuping hidung 

atau retraksi substernal, interkostal atau subklavikular.  

c) Tentukan frekuensi pernapasan dan keteraturannya. 

d) Lakukan auskultasi dan jelaskan suara napas (stridor, krepitasi, mengi, 

suara basah berkurang, daerah tanpa suara, grunting), berkurangnya 

masukan udara, dan kesamaan suara napas.  

e) Tentukan apakah diperlukan pengisapan. 

3. Pengkajian kardiovaskuler  

a) Tentukan denyut jantung dan iramanya.  

b) Jelaskan bunyi jantung, termasuk adanya bising.  
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c) Tentukan titik intensitas maksimal (point of maximum intensity/ PMI), 

titik ketika bunyi denyut jantung paling keras terdengar dan teraba 

(perubahan PMI menunjukkan adanya pergeseran imediastinum).  

d) Jelaskan warna bayi ( bisa karena gangguan jantung, respirasi atau 

hematopoetik), sianosis pucat, plethora, jaundis, dan bercakbercak.  

e) Kaji warna dasar kuku, membran mukosa, dan bibir.  

f) Tentukan tekanan darah, dan tunjukkan ekstermitas yang dipakai. 

4. Pengkajian gastrointestinal  

a) Tentukan adanya distensi abdomen, adanya edema dinding abdomen, 

tampak pelistaltik, tampak gulungan usus, dan status umbilicus.  

b) Tentukan adanya tanda regurgitasi dan waktu yang berkaitan dengan 

pemberian makanan, karakter dan jumlah residu jika makanan keluar, jika 

terpasang selang nasogasrtik, jelaskan tipe penghisap, dan haluaran 

(warna, konsistensi, pH). 

c) Palpasi batas hati (3 cm dibawah batas kosta kanan).  

d) Jelaskan jumlah, warna, dan konsistensi feses, periksa adanya darah.  

e) Jelaskan bising usus. 

5. Pengkajian genitourinaria  

a) Jelaskan setiap abnormalitas genitalia.  

b) Jelaskan jumlah (dibandingkan dengan berat badan), warna pH, temuan 

lab-stick, dan berat jenis kemih (untuk menyaring kecukupan hidrasi).  

c) Periksa berat badan (pengukuran yang paling akurat dalam mengkaji 

hidrasi). 

6. Pengkajian neurologis-muskuloskeletal  

a) Jelaskan gerakan bayi, kejang, kedutan, tingkat aktivitas terhadap 

rangsang, dan evaluasi sesuai masa gestasinya. 

b) Jelaskan posisi bayi atau perilakunya (fleksi, ekstensi).  

c) Jelaskan refleks yang ada ( moro, rooting, sucking, plantar, tonick neck, 

palmar).  

d) Tentukan tingkat respons dan kenyamanan. 

7. Suhu tubuh  
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a) Tentukan suhu kulit dan aksilar.  

b) Tentukan hubungan dengan suhu sekitar lingkungan. 

8. Pengkajian kulit  

a) Terangkan adanya perubahan warna, daerah yang memerah, tanda iritasi, 

melepuh, abrasi, atau daerah terkelupas, terutama dimana peralatan 

pemantau infus atau alat lain bersentuhan dengan kulit. Periksa juga dan 

catat preparat kulit yang dipakai (missal plester, povidone-jodine).  

b) Tentukan tekstur dan turgor kulit kering, lembut, bersisik, terkelupas dan 

lain-lain.  

c) Terangkan adanya ruam, lesi kulit, atau tanda lahir. 

B. Diagnosa keperawatan  

1. Ketidakefektifan pola napas 

a) Definisi : inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak menyediakan ventilasi yang 

adekuat.  

b) Batasan karateristik: Napas dalam, perubahan gerakan dada, mengambil 

posisi tiga titik, bradipneu, penurunan tekanan ekspirasi, penurunan tekanan 

inspirasi,p enurunan ventilasi semenit, penurunan kapasitas vital, dispneu, 

peningkatan diameter anterior-posterior, napas cuping hidung, ortopneu, fase 

ekspirasi yang lama, pernapasan pursed-lip, takipneu dan penggunaan otot-

otot bantu untuk bernapas. 

2. Ketidakefektifan Termoregulasi  

a) Definisi : Fluktuasi suhu antara hipotermia dan hipertermia.  

b) Batasan karakteristik: Kulit dingin, sianosis, fluktuasi suhu tubuh di atas dan 

di bawah kisaran normal, kulit memerah, hipertensi, peningkatan frekuensi 

napas, menggigil, pucat, piloereksi, penurunan suhu tubuh di bawah kisaran 

normal, teraba hangat. 

3. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh.  

a) Definisi: asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme.  

b) Batasan karakteristik: Kram abnormal, sakit perut, keengganan untuk makan, 

berat badan 20% atau lebih di bawah ideal, kerapuhan kapiler, diare, 
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kehilangan rambut yang berlebihan, hiperaktif suara usus, kekurangan 

makanan, membran mukosa kering, dan merasa tidak mampu menelan 

makanan. 

4. Resiko infeksi.  

a) Definisi: peningkatan resiko invasif oleh organisme patogen.  

b) Faktor resiko: Prosedur invasif, trauma, kerusakan jaringan dan peningkatan 

paparan lingkungan, ruptur membran amnion, malnutrisi, peningkatan 

paparan lingkungan pathogen, ketidakadekuatan sistem imun, penyakit 

kronik, tidakadekuat pertahanan tubuh primer ( kulit tidak utuh, trauma 

jaringan, penurunan kerja silia, cairan tubuh statis, perubahan sekresi pH, 

perubahan peristaltik), ketidakadekuatan pertahanan tubuh skunder 

(penurunan Hb, leucopenia, penekanan respon inflamasi). 

 

 

 

 



46 
 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

3.1 PENGKAJIAN NEONATUS 

I. DATA BAYI 

Nama bayi   : By. G.W 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Tanggal lahir/usia  : 20-11-2020 ( 3 Hari) 

Nama orang tua 

Ayah    : Tn. G.W 

Ibu    : Ny. Y.K 

Pekerjaan 

Ayah    : Honorer 

Ibu    : Honorer 

Usia 

Ayah    : 27 Tahun 

Ibu    : 27 Tahun 

Diagnosa Medis  : 

A. Riwayat Bayi 

Apgar Score   : 7/9 

Usia gestasi   : 36-37 Minggu 

Berat badan   : 2.050 gram 

Komplikasi persalinan : Ada / Tidak 

a. Apirasi meconium   : Tidak 

b. Masalah lain    : Tidak ada 

c. Prolaps tali pusat   : Tidak 

d. Ketuban pecah dini   : Tidak   
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B. Riwayat Ibu  

USIA GRAVIDA PARTUS ABORTUS 

36-37 

Minggu 

1 0 0 

 

Jenis persalinan : Section Caesare. Atas indikasi :Hipertensi, Oligohidramnion 

Komplikasi kehamilan : Tidak ada/ada 

Perawatan antenatal  : Ada 

Ruptur plasenta previa : Tidak 

Pre eklamsia/toxcemia : Riwayat hipertensi 

Persalinan premature  : Ya (Bayi lahir premature) 

Masalah lain   : Tidak ada 

II. PENGKAJIAN FISIK NEONATUS 

a. Keadaan Umum : bayi tampak lemah  

b. Pemeriksaan antropometri :  

BBL : 2050 gr saat dikaji BB bayi : 2000gr  

Panjang badan : 43cm  

Lingkar Kepala : 33cm  

Lingkar Dada : 26cm 

Lingkar Perut : 28cm  

LLA : 10 cm  

1. Refleks : Moro (+), Menggenggam : Lemah, Menghisap : Lemah 

2. Tonus/aktivitas : Tenang (+), Menangis keras (+) 

3. Kepala/leher  : 

a. Fontanel anterior : Lunak 

b. Sutura sagitaris : Terpisah 

c. Gambaran  wajah : Simetris 
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4. Mata    

a. Bersih (+) 

5. THT   : 

a. Telinga : Normal  

b. Hidung : Simetris 

6. Wajah   : 

a. Bibir sumbing  : (-) 

Mukosa bibir kering, reflex menghisap & menelan : lemah, 

bayi tampak terpasang NGT (+). 

7. Abdomen : Lunak (+), Datar (+) 

Bayi tampak kecil  

a. Lingkar perut : 28 cm 

b. Liver  : Teraba.(+) 

8. Thoraks 

a. Simetris (+) 

b. Klavikula normal  (+) 

9. Paru-paru 

a. Suara nafas kanan kiri sama (+) 

b. Suara nafas bersih (+) 

c. Respirasi spontan  (+) 

Alat bantu nafas : Tidak  

10. Jantung 

a. Bunyi jantung : S1 & S2 Normal & tidak ada bunyi tambahan. 

b. Denyut nadi : 145x/menit 

11. Ekstremitas 

Gerakan bebas : (+)  

Ekstremitas atas  : Normal 

Ekstremitas bawah : Normal  

Panggul  : Normal 

12. Umbilicus : Tampak tali pusat masih menyatu dengan umbilicus 
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13. Genitalia 

Perempuan Normal (+) 

14. Anus : Paten : (+) 

15. Spina : Normal. 

16. Kulit  

a. Warna : Pink (+). Kulit teraba tipis. 

17. Suhu  

a. Lingkungan : Inkubator (+) 

b. Suhu kulit : 36 C 

III. RIWAYAT SOSIAL 

1. Struktur keluarga :  

Saat dikaji orang tua tidak berada dengan bayi. Bayi merupakan 

anak pertama, dan belum tinggal serumah dengan orang tua. Sejak 

lahir anak dirawat di ruangan neonati. 

2. Antisipasi vs pengalaman nyata kelahiran : - 

3. Budaya : - 

4. Suku  : Minahasa 

5. Agama  : Protestan 

6. Bahasa utama : Bahasa Indonesia 

7. Perencanaan makanan bayi : ASI 

8. Masalah social yang penting : - 

9. Orang terdekat yang  dapat dihubungi : Orang tau 

10. Orang tua berespon terhadap penyakit : Ya (+ )  

Respon : Orang tua mempercayakan anak kepada perawat yang ada di 

ruangan. 

11. Orang tua berespon terhadap hospitalisasi : Ya (+ )   

Respon : Orang tua menyiapkan peralatan yang dibuhtukan bayi 

selama di rawat di RS 

12. Data tambahan (Pemeriksaan Diagnostik : 

Foto Hasil Lab terlampir 
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3.2 KLASIFIKASI DATA 

DATA SUBJEKTIF DATA OBJEKTIF 

- o Bayi usia 3 hari 

o Keadaan umum bayi tampak lemah  

o Bayi tampak kecil  

o Kulit teraba tipis 

o Efek Menghisap & menelan lemah 

o Mukosa bibir kering 

o BBL 2.050 gram. Saat dikaji BB 

2.000 gram. 

o Pengukuran antropometri : 

BB : 2.000 gram 

PB : 43 cm 

LK : 33 cm 

LD : 26 cm 

LP : 28 cm 

LILA : 10 cm 

o Tampak tali pusat masih menyatu 

dengan umbilicus dan tampak masih 

basah. 

o Bayi lahir premature. 

o Riwayat kehamilan: SC atas indikasi 

Hipertensi & Oligohidramnion. 
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3.2 ANALISA DATA 

DATA ETIOLOGI MASALAH 

Data Subjektif : 

- 

Data Objektif : 

o Keadaan umum bayi 

tampak lemah  

o Bayi tampak kecil  

o Kulit teraba tipis 

o Efek Menghisap & 

menelan lemah 

o Mukosa bibir kering 

o BBL 2.050 gram. Saat 

dikaji BB 2.000 gram. 

o Pengukuran 

antropometri : 

BB : 2.000 gram 

PB : 43 cm 

LK : 33 cm 

LD : 26 cm 

LP : 28 cm 

LILA : 10 cm 

Imaturitas organ-organ 

pencernaan 

 

Proses pencernaan belum 

optimal  

 

 

Defisit Nutrisi 

Data Subjektif :- 

Data Objektif  : 

o Keadaan umum 

bayi tampak 

lemah  

o Suhu Badan 36˚C 

o Klien dalam 

Imaturitas Hipotalamus 

 

Tidak Optimal pusat 

pengaturan suhu 

Risiko Hipotermia 
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inkubator 

o kulit teraba tipis 

o Berat badan bayi 

2000 gram 

 

Data Subjektif : 

- 

Data Objektif : 

o Keadaan umum bayi 

tampak lemah  

o Tampak tali pusat 

masih menyatu 

dengan umbilicus. 

o Bayi lahir premature 

o Riwayat kehamilan: 

SC. Atas indikasi 

Hipertensi & 

Oligohidramnion. 

Imaturitas sistem imun 

 

Ketidakadekuatan 

pertahanan tubuh 

Risiko Infeksi 
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3.3 DIAGNOSA KEPERAWATAN 

DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

TANGGAL DI 

TEMUKAN 

TANGGAL 

TERATASI 

PRIORITAS  

1. Defisit nutrisi b/d 

ketidakmampuan 

menelan makanan 

(susu), d/d : 

DS : 

- 

DO : 

o Keadaan umum bayi 

tampak lemah  

o Bayi tampak kecil  

o Kulit teraba tipis 

o Efek Menghisap & 

menelan lemah 

o Mukosa bibir kering 

o BBL 2.050 gram. Saat 

dikaji BB 2.000 gram. 

o Pengukuran 

antropometri : 

BB : 2.000 gram 

PB : 43 cm 

LK : 33 cm 

LD : 26 cm 

LP : 28 cm 

LLA : 10 cm 

23-11-2020  I 
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2. Risiko Hipotermia  b/d 

kekurangan lemak 

subkutan, d/d : 

DS :- 

DO : 

o Keadaan umum 

bayi tampak lemah  

o Suhu Badan 36˚C 

o Klien dalam 

inkubator 

o kulit teraba tipis 

o Berat badan bayi 

2000 gram 

 

23-11-2020  II 

3. Risiko infeksi b/d 

peningkatan paparan 

organisme patogen 

lingkungan, d/d : 

DS : 

- 

DO : 

o Keadaan umum bayi 

tampak lemah  

o Tampak tali pusat 

masih menyatu 

dengan umbilicus 

dan tampak masih 

basah. 

o Bayi lahir premature 

o Riwayat kehamilan: 

SC. Atas indikasi 

23-11-2020  III 
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Hipertensi & 

Oligohidramnion 
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3.4 RENCANA, IMPLEMENTASI & EVALUASI 

NO HARITGL DIAGNOSA 

KEPERAWATAN 

TUJUAN & 

KRITERIA 

HASIL 

INTERVENSI RASIONAL JAM IMPLEMENTASI EVALUASI 

1 Senin, 23-

11-2020 

Defisit Nutrisi b/d 

ketidakmampuan 

menelan makanan 

(susu), d/d : 

DS : 

- 

DO : 

o Keadaan 

umum bayi 

tampak lemah  

o Bayi tampak 

kecil  

o Kulit teraba 

tipis 

o Efek 

Menghisap & 

menelan 

lemah 

o Mukosa bibir 

kering 

o BBL 2.050 

gram. Saat 

Setelah dilakukan 

asuhan 

keperawatan pada 

by. G.W selama 

3x7 jam, 

diharapkan status 

nutrisi terpenuhi, 

dengan kriteria 

hasil : 

o Asupan ASI 

meningkat 

o Berat badan 

meningkat/d

apat 

dipertahank

an 

o Frekuensi 

makan 

meningkat 

 

Observasi : 

1. Monitor berat 

badan mengetahui 

apakah terdapat 

perubahan sebelum 

dan sesudah 

pemberian asuhan 

keperawatan 

2. Monitor asupan 

makanan. 

 

 

 

 

3. Identifikasi 

perlunya 

penggunaan selang 

NGT 

 

 

 

 

Observasi : 

1. Mengetahui 

apakah terdapat 

perubahan sebelum 

dan sesudah 

pemberian asuhan 

keperawatan. 

 

2. Mengetahui jenis 

asupan makanan 

yang biasa 

diberikan kepada 

klien 

 

3. Selang NGT bisa 

membantu dalam 

pemberian nutrisi, 

sehingga 

pemenuhan nutrisi 

bisa tercukupi 

 

 

 Observasi : 

1. Menimbang berat badan bayi 

Hasil : BB klien : 2000 gram. 

 

 

 

 

 

2. Membuat jadwal asupan 

nutrisi bayi 

Hasil :  Sesuai jadwal 

pemberian PASI 8 x 30-35 

ml (setiap 3 jam). Jadwal 

asupan nutrisi terlampir 

3. Mempertahankan penggunaan 

selang NGT. Hasil : Selang 

NGT masih terpasang 

 

 

 

 

 

 

S : - 

O : 

1. Kemampuan 

menghisap & 

menelan mulai 

membaik. 

2. Jadwal asupan 

nutrisi bertahap 

sesuai jadwal. 

A : Defisit Nutrisi 

P :  Intervensi dilanjutkan. 

1. Monitor berat 

badan mengetahui 

apakah terdapat 

perubahan 

sebelum dan 

sesudah 

pemberian asuhan 

keperawatan. 

2. Monitor asupan 

makanan. 

3. Identifikasi 
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dikaji BB 

2.000 gram. 

o Pengukuran 

antropometri : 

BB : 2.000 

gram 

PB : 43 cm 

LK : 33 cm 

LD : 26 cm 

LP : 28 cm 

LLA : 10 cm  

 

Terapeutik : 

4. Sediakan makanan 

yang tepat sesuai 

kondisi klien 

 

 

 

 

 

 

 

Edukasi 

5. Anjurkan posisi 

duduk, jika mampu 

 

Terapeutik : 

4. Makanan yang 

tepat bisa 

membuat nutrisi 

klien terpenuhi, 

dan terhindar dari 

masalah-masalah 

yang disebabkan 

oleh kesalahan 

dalam pemberian 

makanan, 

Edukasi : 

5. Membuat klien 

nyaman selama 

pemberian 

makanan, dan 

tidak tersedak 

 

Terapeutik : 

4. Menyediakan nutrisi bayi. 

Hasil : bayi diberikan PASI 

lactogen1. 

 

 

 

 

 

 

 

Edukasi : 

5. Memposisikan kepala bayi 

lebih tinggi pada saat 

pemberian susu 

Hasil : posisi kepala bayi 

lebih tinggi 

 

perlunya 

penggunaan 

selang NGT 

Terapeutik : 

4. Sediakan makanan 

yang tepat sesuai 

kondisi klien 

Edukasi 

5. Anjurkan posisi 

duduk, jika 

mampu 

 

 

 

2 Senin,23-

11-2020 

Resiko Hipotermia  

b/d kekurangan 

lemak subkutan, d/d 

: 

DS :- 

DO : 

- Keadaan umum 

bayi tampak 

lemah  

Setelah dilakukan 

asuhan 

keperawatan pada 

by. G.W selama 

3x7 jam, 

diharapkan suhu 

tubuh membaik / 

dalam rentang 

normal, dengan 

Observasi 

1. Monitor suhu 

tubuh  

 

 

Terapeutik 

2. Sediakan 

lingkungan yang 

hangat. 

Observasi 

1. Mengetahui suhu 

tubuh apakah ada 

perubahan/memb

aik atau tidak 

Terapeutik 

2. Lingkungan yang 

hangat bisa 

membantu suhu 

 Observasi 

1. Mengukur suhu tubuh.  

Hasil : Suhu tubuh bayi 

36C. 

 

Terapeutik 

2. Mempertahankan bayi 

dalam incubator. 

Hasil : Bayi tetap dirawat di 

 

S : - 

O : 

o Bayi masih di dalam 

incubator. Dengan 

suhu 28 C 

o SB : 36,2 C 

A : Risiko Hipotermia 

P : Intervensi di lanjutkan. 
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- Suhu Badan 

36˚C 

- Klien dalam 

inkubator 

- kulit teraba tipis 

- Berat badan 

bayi 2000 gram 

 

kriteria hasil : 

- Suhu tubuh 

membaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

tubuh agar bisa 

menyesuaikan 

dengan suhu 

lingkungan. 

 

 

dalam incubator dengan 

suhu 30-31 C. 

 

 

 

 

1. Monitor suhu tubuh  

2. Sediakan 

lingkungan yang 

hangat. 

 

3 Senin,23-11-2020 Risiko infeksi b/d 

peningkatan 

paparan organisme 

patogen lingkungan 

d/d : 

DS : - 

DO : 

o Keadaan 

umum bayi 

tampak lemah  

o Tampak tali 

pusat masih 

menyatu 

dengan 

umbilicus. 

o Bayi lahir 

premature 

o Riwayat 

kehamilan: 

Setelah dilakukan 

asuhan 

keperawatan pada 

by. G.W selama 

3x7 jam, 

diharapkan derajat 

infeksi menurun, 

dengan kriteria 

hasil : 

o Tidak terdapat 

tanda-tanda 

infeksi 

 

Observasi : 

1. Monitor tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

 

Terapeutik : 

2. Batasi jumlah 

pengunjung. 

 

 

 

 

 

3. Cuci tangan 

sebelum dan 

sesudah kontak 

dengan klien dan 

lingkungan klien. 

Observasi : 

1. Memantau jika 

terdapat tanda dan 

gejala infeksi pada 

klien. 

 

Terapeutik : 

2. Membantu 

mencegah klien 

dari infeksi yang 

mungkin bisa 

disebabkan oleh 

pengunjung yang 

datang. 

3. Cuci tangan 

merupakan cara 

yang paling simple 

dalam mencegah 

penularan infeksi. 

 Observasi : 

1. Memonitor jika ada tanda dan 

gejala infeksi.  

Hasil : Tidak terdapat tanda 

dan gejala infeksi pada tali 

pusat. 

Terapeutik  

2. Membatasi jumlah 

pengunjung.  

Hasil : Pengunjung dibatasi  

hanya diperbolehkan 

berkunjung adalah orang tua 

kandung (ayah & ibu). 

 

3. Mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kontak dengan klien 

dan lingkungan klien.  

Hasil : Tangan dalam 

keadaan bersih saat 

 

S :  - 

O : 

o Tali pusat tampak 

basah dan masih 

menyatu dengan 

umbilicus. 

A :Resiko Infeksi. 

P : Intervensi 

dilanjutkan. 

1. Monitor tanda dan 

gejala infeksi 

2. Batasi jumlah 

pengunjung. 
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SC. Atas 

indikasi 

Hipertensi & 

Oligohidramni

on 

 

 

4. Pertahankan teknik 

aseptik pada klien 

beresiko tinggi. 

 

 

 

 

 

 

Kolaborasi 

5. Kolaborasi 

pemberian 

imunisasi, jika 

perlu. 

 

6. Kolaborasi 

pemberian 

antibiotic 

 

4. Klien dengan 

resiko tinggi 

sangat rentan 

tertular infeksi, 

baik infeksi dari 

orang ke orang 

maupun infeksi 

dari lingkungan 

sekitar. 

Kolaborasi 

5. Pemberian 

imunisasi bisa 

meningkatkan dan 

mempertahankan 

daya tahan tubuh 

6. Untuk mencegah 

terjadinya infeksi  

menyentuh bayi. 

4. Mempertahankan teknik 

aseptik pada klien beresiko 

tinggi.  

Hasil : Menggunakan 

antiseptic sesudah cuci tangan 

dan sebelum menyentuh bayi. 

 

 

 

Kolaborasi : 

5. Melakukan kolaborasi 

pemberian imunisasi.  

Hasil : Imunisasi HB0 sudah 

diberikan saat klien lahir. 

 

6. Melakukan kolaborasi 

pemberian antibiotic.  

Hasil : Obat antibiotic 

amoxcicillin 20 mg. 

 

 

1. Cuci tangan sebelum 

dan sesudah kontak 

dengan klien dan 

lingkungan klien. 

2. Pertahankan teknik 

aseptik pada klien 

beresiko tinggi. 

Kolaborasi 

3. Kolaborasi pemberian 

imunisasi, jika perlu. 

4. Kolaborasi pemberian 

antibiotic 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari asuhan keperawatan teori dengan hasil asuhan keperawatan yang disusun terdapat 

perbedaan dalam penentuan masalah keperawatan dimana semua masalah keperawatan yang 

ada di askep teori tidak semua ditemukan dalam kasus yang diangkat. Dari askep teori 

diperoleh masalah keperawatan : 

1. Ketidakefektifan pola nafas 

2. Ketidakefekifan termoregulasi. 

3. Ketidakefektifan pola makan bayi 

4. Kerusakan integritas kulit 

5. Ketidakseimabangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. 

6. Risiko Infeksi. 

Sedangkan masalah keperawatan yang ditemukan dalam kasus yang diangkat yaitu : 

1. Defisit Nutrisi 

2. Risiko Hipotermi  

3. Risiko Infeksi 

Dua masalah keperawatan yang diangkat semua didukung oleh data-data yang ada yang 

sudah dituliskan sebelumnya, dan dituliskan sesuai dengan 3S (SDKI,SIKI,SLKI).  

4.2 Saran 

Berdasarkan laporan asuhan keperawatan tentang Berat badan lahir rendah pada An. 

G.W di ruangan Neonati Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon yang telah disusun maka 

kami selaku kelompok penyusun laporan ini, meminta saran atau masukan kepada para 

pembaca terkait dengan laporan ini. Dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik 

lagi dalam penyusunan laporan asuhan keperawatan untuk waktu yang akan datang. 
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