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BAB II 
PERSIAPAN PELAKSANAAN PERAWATAN KELUARGA DI 
RUMAH 
 
 
A. KEWASPADAAN UNIVERSAL 

 
Kewaspadaan universal merupakan bagian dari upaya pengendalian infeksi, 
penerapannya didasarkan pada keyakinan bahwa darah dan cairan tubuh  manusia  
sangat potensial menularkan penyakit, baik yang berasal dari klien maupun dari pelaku 
perawatan.  
 
Prosedur kewaspadaan universal ini  sebagai pendukung program K3 (Kesehatan  dan 
Keselamatan Kerja) bagi pelaku perawatan. 
 
Prinsip utama prosedur kewaspadaan universal adalah  menjaga kebersihan individu, 
kebersihan ruangan dan peralatan. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) 
kegiatan pokok yaitu: 

 
1. Mencuci tangan 

Cuci tangan harus dilakukan dengan benar sebelum dan sesudah melakukan   
tindakan perawatan walaupun petugas akan memakai sarung tangan  atau alat 
pelindung lain untuk menghilangkan/mengurangi mikro organisme yang ada di 
tangan sehingga penyebaran penyakit dapat dikurangi dan infeksi silang dapat di 
minimalis prosedur mencuci tangan dilakukan sebelum dan sesudah memakai 
sarung tangan atau melakukan tindakan. 

 
 
 

 
 
Pengertian 
Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan 
dan jari jemari dengan menggunakan air atau cairan lainnya.  

 
 

Lima momen mencuci tangan  
 

1) Sebelum merawat klien. 
2) Sesudah merawat klien.           
3) Sebelum memegang makanan dan minuman. 
4) Sesudah memegang alat kotor/binatang. 
5) Setelah buang air kecil dan buang air besar. 

 
Tujuan mencuci tangan  
a. Membersihkan tangan dari segala kotoran. 
b. Menjaga kesehatan pelaku PK. 
c. Mencegah penularan penyakit. 
d. Melatih suatu kebiasaan yang baik. 

 
 

INGAT  CUCI  TANGAN !!! tidak dapat digantikan dengan sarung tangan 
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Cara mencuci tangan  
a. Menggunakan air mengalir. 

Peralatan 
 Menggunakan air yang mengalir, jika tidak ada wastafel/ledeng dapat 

menggunakan botol, ceret atau yang lainnya tetapi diperlukan 
ember/wadah kosong untuk menampung air kotor. 

 Sabun dan tempatnya. 
 Tisu, handuk tangan (satu kali pakai dicuci). 
Prosedur 
 Lepaskan semua perhiasan di tangan (arloji, gelang, cincin, dll) kemudian 

gulung lengan baju. 
 Buka keran atau siramkan air dari ceret/botol dan sabun hingga berbusa. 
 Lakukan 12 langkah cuci tangan. 
 Bilas tangan sampai bersih. 
 Tutup kran menggunakan siku, ingat jangan mengibas air dari tangan. 
 Keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau handuk tangan (satu 

kali pakai dicuci). 
Cara melakukan 12 langkah cuci tangan 
 Basahi tangan dengan air. 
 Tuangkan sabun 3 sampai 5 cc untuk menyabuni seluruh permukaan 

tangan. 
 Gosok kedua telapak tangan hingga merata. 
 Gosok punggung dan sela- sela jari tangan, tangan kiri dengan tangan 

kanan dan sebaliknya. 
 Gosok kedua telapak dan sela-sela jari. 
 Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 
 Gosok ibu jari berputar dalam genggaman. 
 Gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan ditelapak kiri dan 

sebaliknya. 
 Bilas kedua telapak tangan dengan air. 
 Keringkan dengan handuk atau tisu sekali pakai hingga benar-benar 

kering. 
 Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup kran. 
 Tangan anda sudah bersih 
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b. Menggunakan cairan desinfektan (hand sanitizer). 
Prosedur 
1) Lepaskan semua perhiasan di tangan (arloji, gelang, cincin dll) kemudian 

gulung lengan baju. 
 

2) Lakukan 6 langkah cuci tangan dengan cara sebagai berikut : 
 Gosok kedua telapak tangan.  
 Gosokan telapak tangan kiri diatas punggung tangan kanan dan 

sebaliknya. 
 Gosokan kedua telapak tangan dengan jari saling menyilang 
 Gosokkan ruas tangan.  
 Gosokkan ibu jari kanan secara melingkar di dalam telapak tangan 

kiri yang berada di dalam posisi mengepal dan sebaliknya. 
 Gosokkan ujung jari secara melingkar dan sebaliknya. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Alat Pelindung Diri (APD)  
Pemakaian alat pelindung diri bertujuan untuk mencegah kontak dengan darah 
serta cairan yang dapat menyebabkan infeksi, APD digunakan untuk melindungi 
kulit dan selaput lendir pelaku dari resiko terkena  darah dan cairan tubuh. 
 
Penggunaan APD wajib bagi pelaku PK  setiap akan melakukan tindakan terutama 
yang mempunyai risiko, jenis-jenis Alat Pelindung Diri (APD): sarung tangan, 
celemek atau scot, masker, penutup kepala, kaca mata bila perlu,  dan sepatu 
pelindung bila perlu. 
 
Tidak semua alat APD secara bersamaan dipakai, tetapi tergantung pada jenis 
tindakan atau kegiatan yang akan dikerjakan. 
 
Tujuan  memakai alat pelindung diri adalah untuk melindungi diri pelaku PK dari 
kotoran atau penularan pada saat merawat klien serta untuk mencegah infeksi 
silang dari pelaku PK ke klien. 
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Jenis-jenis alat pelindung diri untuk pelaku PK antara lain: 
 

Penutup Kepala 
 
Tujuan memakai penutup kepala 
a. Mencegah jatuhnya kotoran yang ada di rambut 

dan kulit kepala pelaku PK. 
b. Melindungi kepala atau rambut pelaku PK dari 

percikan darah atau cairan tubuh klien. 
 

Cara menggunakan penutup kepala: 
a. Mencuci tangan sesuai prosedur. 
b. Menggunakan tutup kepala sampai seluruh rambut kepala. 

 
 

Pelindung Wajah 
 
Tujuan penggunaan kacamata dan masker  
untuk melindungi mata, hidung 
dan mulut pelaku PK dan 
mencegah infeksi silang dari klien 
dan pelaku PK dan sebaliknya. 
 

Cara menggunakan pelindung wajah:  
a. Mencuci tangan sesuai prosedur. 
b. Penggunaan masker dan kacamata disesuaikan dengan 

tindakan perawatan keluarga yang memungkinkan 
percikan darah selama tindakan berlangsung. 
Catatan : Penggunaan masker dan kacamata jangan sampai membatasi 
ketajaman penglihatan dan lapang pandang. Penggunaan masker sekali pakai. 

 
Celemek/ baju pelindung 

 
Tujuan memakai celemek: 
melindungi pakaian dari kotoran dan mengurangi bahaya penularan 
penyakit. 
Cara menggunakan celemek: 
1) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
2) Peganglah tali penggantung celemek dan masukan melalui 

kepala. 
3) Ikatlah kedua tali pada sisi kiri dan kanan ke belakang dengan 

ikatan yang mudah dilepas. 
Cara melepaskan celemek: 
1) Buka ikatan  celemek yang ada dibelakang tubuh pelaku. 
2) Lepaskan celemek melalui kepala. 
3) Celemek dapat digantung di dalam ruang klien dengan posisi 

bagian luar celemek menghadap keluar. Bila digantung di luar 
ruangan klien celemek harus dalam posisi terbalik (bagian luar di 
dalam). 

4) Pelaku mencuci tangan kembali. 
Catatan : Celemek dicuci setiap hari dengan cara direndam 
dalam larutan klorin selama 10 menit, selanjutnya dicuci 
memakai detergen dan dibilas sampai bersih lalu dikeringkan. 
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Sarung tangan 
 
Tujuan penggunaan sarung tangan untuk melindungi tangan pelaku PK dari 
kontak cairan tubuh (darah, sekret, nanah) klien dan benda yang terpapar oleh 
mikroorganisme/terkontaminasi. 

 
Persiapan: 
1) Kuku pelaku PK dijaga selalu pendek. 
2) Lepaskan cincin dan perhiasan lain. 
3) Sarung tangan. 

 
Cara menggunakan sarung tangan: 
1) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
2) Buka pembungkus sarung tangan. 
3) Ambil salah satu sarung tangan dengan 

memegang  pada sisi sebelah dalam 
lipatan yaitu bagian yang akan 
bersentuhan dengan kulit tangan saat 
dipakai. 

4) Posisikan sarung tangan setinggi pinggang dan menggantung ke lantai, 
sehingga bagian lubang jari-jari tangannya terbuka. Masukan tangan (jaga 
sarung tangan supaya tetap tidak menyentuh permukaan). 

5) Ambil sarung tangan ke dua dengan cara menyelipkan jari tangan yang sudah 
memakai saring tangan ke bagian lipatan, yaitu bagian yang tidak akan 
bersentuhan dengan kulit tangan saat dipakai. 

6) Pasang sarung tangan yang kedua dengan cara memasukkan jari tangan yang 
belum memakai sarung tangan. 

 
Cara melepaskan sarung tangan: 
1) Masukkan sarung tangan yang masih 

dipakai ke dalam larutan klorin, gosokkan 
untuk mengangkat bercak darah atau 
cairan tubuh lainnya yang menempel. 

2) Pegang salah satu sarung tangan pada 
lipatannya lalu tarik ke arah ujung jari 
tangan sehingga bagian dalam dari sarung 
pertama menjadi sisi luar. 

3) Jangan dibuka sampai terlepas sama sekali, biarkan sebagian masih berada 
pada tangan sebelum melepas sarung tangan yang kedua. 

4) Biarkan sarung tangan yang pertama sampai disekitar jari-jari, lalu pegang 
sarung tangan yang kedua pada lipatannya lalu tarik ke arah ujung jari hingga 
bagian dalam sarung tangan menjadi sisi luar, demikian dilakukan secara 
bergantian. 

5) Pada akhir setelah hampir diujung jari, maka secara bersamaan dan dengan 
sangat hati-hati sarung tangan tadi dilepas. 

6) Perhatikan agar tangan yang terbuka hanya boleh menyentuh bagian dalam 
sarung tangan. 

7) Cuci tangan setelah sarung tangan dilepas. 
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BAB   III 
PELAKSANAAN TINDAKAN  KEPERAWATAN   KELUARGA 
 
 
Dalam rangka pelaksanaan tindakan keperawatan keluarga secara maksimal, sebaiknya 
seorang pelaku PK menguasai tindakan-tindakan sebagai berikut : 

 
A. PERSIAPAN TEMPAT TIDUR KLIEN   

 
Penataan tempat tidur dilakukan bila klien yang sakit, sedapat mungkin dibaringkan 
ditempat tidur tersendiri yang diatur rapi dan bersih.  
 
Pengertian 
Merapikan dan menata tempat tidur  sesuai dengan kebutuhan. 

 
Tujuan  
1. Memberikan  istirahat sesuai kebutuhan. 
2. Mencegah penyakit bertambah parah.  
3. Memberikan rasa nyaman klien. 

 
Syarat – syarat tempat tidur dan penempatan tempat tidur 
1. Panjang tempat tidur harus sesuai dengan tinggi badan klien. 
2. Tempat tidur bila mungkin di tempatkan pada bagian kamar yang tidak banyak 

kena hembusan angin dan tenang. 
3. Hindari dari cahaya yang menyilaukan, bau yang menyengat dan keributan. 

 
Prosedur Pelaksanaan  Penataan Tempat Tidur 
1. Persiapan Alat   

Baki berisi: 
a. APD sesuai kebutuhan. 
b. Perlak dan alasnya. 
c. Linen terdiri dari seprai, sarung bantal, 

sarung guling dan selimut. 
d. Bantal dan guling. 
e. Keranjang untuk linen kotor. 

 
2. Menata tempat tidur 

a. Bawa peralatan ke dekat klien. 
b. Mencuci tangan sesuai prosedur. 
c. Memakai APD. 
d. Meletakkan semua peralatan diatas meja, kecuali keranjang. 
e. Menyingkirkan bantal dan guling, letakkan diatas meja. 
f. Melepaskan alat tenun yang kotor kemudian masukkan ke dalam keranjang. 
g. Membalik kasur, (bila mungkin) bagian yang berada diatas menjadi berada 

dibawah. 
h. Mengambil seprai, letakan diatas kasur, bagian kepala harus lebih panjang 25 

cm dari bagian kaki. 
i. Membentangkan dan masukan bagian kepala dan kaki kemudian buat lipatan 

amplop pada keempat sudutnya. 
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j. Membentangkan perlak di tengah kasur. 
k. Membentangkan alas perlak diatas perlak. 
l. Menyelipkan sisa seprai, perlak, dan alas perlak ke bawah kasur. 
m. Memasang sarung bantal dan guling  dan letakkan diatas kasur bagian kepala.  
n. Meletakkan selimut di bagian kaki, salah satu ujung selimut selipkan dibagian  

kaki  lalu buat lipatan agar kaki dapat di gerakkan. 
o. Membereskan dan merapikan peralatan. 
p. Melepaskan APD. 
q. Mencuci tangan sesuai prosedur 

 
3. Mengganti alat tenun dengan klien diatasnya: 

a. Memberitahu klien/keluarga mengenai 
tindakan yang akan dilakukan. 

b. Menyiapkan peralatan di meja dekat 
klien. 

c. Mencuci tangan sesuai prosedur. 
d. Memakai APD. 
e. Mendekatkan peralatan. 
f. Menjaga privasi klien/menutup pintu 

dan tirai. 
g. Menyingkirkan bantal dan guling. 
h. Melepaskan sisi – sisi alat tenun yang 

kotor dari bawah kasur. 
i. Miringkan badan klien sehingga 

membelakangi pelaku PK. 
j. Menggulung seprai, perlak dan kain alas 

perlak yang kotor kearah punggung 
klien (jika perlak hanya 1 bersihkan  
terlebih dahulu dengan larutan disinfektan dan keringkan). 

k. Memasang seprai yang bersih dengan bagian kepala lebih panjang dari bagian 
kaki. Pada sisi bagian kepala dan kaki seprai dapat di selipkan kebawah kasur. 

l. Membuat sudut amplop pada kedua sisinya. 
m. Meletakkan perlak, gulung sebagian kearah punggung klien. 
n. Meletakkan kain alas perlak diatas perlak gulung sebagian sisinya kearah 

punggung klien. 
o. Menyelipkan seprai, perlak dan kain alas perlak kebawah kasur dan rapihkan. 
p. Mengembalikan klien keposisi berbaring dan kemudian miringkan kearah 

pelaku PK. 
q. Pelaku PK pindah posisi kesisi tempat tidur lainnya. 
r. Menggulung alat tenun yang kotor masukan kedalam keranjang. 
s. Menarik seprai,perlak dan kain alas perlak rapihkan. 
t. Mengembalikan posisi klien keposisi berbaring. 
u. Mengganti sarung bantal dan guling dengan yang bersih kemudian letakkan 

pada tempatnya. 
v. Memasang selimut yang bersih. 
w. Membersihkan dan merapikan alat – alat tenun yang kotor. 
x. Melepaskan APD. 
y. Mencuci tangan sesuai prosedur. 
z. Membuka kembali pintu dan tirai. 

 
 

Gambar mengganti alat tenun dengan klien 
di atas tempat tidur 
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B. PENGUKURAN TANDA-TANDA VITAL 
 

Dalam perawatan keluarga, tindakan kedua yang dilakukan adalah pengukuran tanda-
tanda vital meliputi: denyut nadi, pernafasan, tekanan darah dan suhu tubuh. 
Hal ini diperlukan untuk memantau perkembangan klien. 
 
1. Denyut nadi 

 
Pengertian 
 
Yang dimaksud dengan denyut nadi adalah mengembang dan mengempisnya 
pembuluh darah arteri atau nadi secara teratur, akibat desakan darah kedalam 
pembuluh darah arteri sebagai hasil kontraksi  jantung. 

 
Tujuan  
a. Untuk mendapatkan data awal. 
b. Untuk mengetahui keadaan jantung klien (kecepatan, irama dan volume. 
c. Untuk memantau perubahan apapun yang terjadi pada klien. 
d. Untuk memantau sirkulasi perifer klien. 

 
Tempat - tempat untuk pemeriksaan nadi  
a. Daerah leher (nadi karotis). 
b. Daerah pergelangan tangan ( nadi radialis ) 
c. Daerah lipatan paha (nadi femoralis). 
d. Daerah pelipis (nadi temporalis). 
e. Daerah punggung kaki (nadi dorsalispedis). 
f. Daerah ubun-ubun pada bayi (nadi fontanel). 

 
Jumlah denyut nadi normal  
a. Bayi (sampai dengan 1 tahun) : 140-160 x/ menit. 
b. Anak     : 80 – 120 x/menit 
c. Dewasa    : 60 – 90x/menit 
d. Wanita lebih banyak antara 10 – 15 denyutan, umumnya kecepatan denyut 

nadi meningkat bila suhu badan meningkat. Setiap kenaikan suhu 1 derajat 
Celcius, denyut nadi akan bertambah 10 – 15 denyutan. 

  
Menghitung denyut nadi 
a. Persiapan alat 

Baki berisi: 
1) APD sesuai kebutuhan 
2) Jam tangan dengan jarum penunjuk detik. 
3) Catatan harian klien. 

b. Prosedur menghitung denyut nadi 
1) Memberitahukan klien/ keluarga tindakan yang akan dilakukan. 
2) Mempersiapkan peralatan. 
3) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
4) Memakai APD. 
5) Mendekatkan peralatan. 
6) Menjaga privasi klien/ menutup pintu dan tirai. 
7) Memastikan bahwa klien dalam keadaan istirahat, baik berbaring atau 

duduk. 
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8) Mengatur posisi klien: 
 Bila telentang, letakan tangannya menyilang di dada bawah dengan 

pergelangan tangan terbuka dan telapak tangan ke bawah 
 Bila duduk tekuk sikunya 900 dan sangga lengan bawahnya di atas 

kursi atau tangan pemeriksa. 
 Meletakkan tiga jari di sepanjang saluran arteri pada pergelangan 

tangan klien, jangan menggunakan ibu jari untuk merasakan 
denyutan nadi. 

 Menghitung frekuensi nadi selama 1 menit, gunakan jam tangan 
pada lengan lain untuk melihat waktu penghitungan. 

 Membuat catatan frekuensi nadi,meliputi jumlah, ritme denyut nadi 
teratur atau tidak teratur dan volume nadi lemah atau kuat. 

 Melanjutkan mengukur pernapasan (jika diperlukan). 
 Membereskan dan merapikan peralatan.  
 Melepaskan APD. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur. 
 Buka kembali pintu dan tirai. 
 Catat dalam catatan harian. 

 
 

2. Menghitung Pernapasan 
 
Pengertian  

 
Memantau Inspirasi (menarik nafas) dan ekspirasi (mengeluarkan nafas), yang 
dimaksud satu kali pernapasan adalah satu kali menarik napas dan satu kali 
mengeluarkan atau menghembuskan napas. 

 
Tujuan  
a. Untuk menilai laju, irama dan  volume pernafasan. 
b. Untuk menilai perubahan kondisi klien. 
c. Untuk membantu menentukan diagnosa. 

 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan 
a. Fisiologis: usia, aktifitas, istirahat, suasana hati (sedih, senang, marah, dll). 
b. Patologis (penyakit): ginjal, jantung, pembuluh darah, kehamilan dengan 

hipertensi 
 
Pernafasan normal  
a. Bayi  (sampai 1 tahun) : 40 – 60 x/menit 
b. Anak    : 20 – 30x/menit 
c. Dewasa   : 16 – 20 x/menit 

 
Prosedur menghitung frekuensi pernapasan 
a. Persiapan alat 

Baki/ nampan berisi : 
1) APD. 
2) Jam tangan. 
3) Catatan harian klien. 
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b. Pelaksanaan menghitung pernafasan 
1) Ketika sudah selesai menghitung frekuensi denyut nadi, tangan tetap 

pada pergelangan tangan klien dan pandangan mata pelaku PK mengarah 
ke dada klien sehingga dapat melihat dinding dada naik turun. 

2) Mulailah menghitung frekuensi pernapasannya dan biarkan klien berpikir 
bahwa pelaku PK masih menghitung denyut nadi. Hal ini penting karena 
jika klien menyadari pernapasannya sedang dihitung maka pola napas 
akan berubah. 

3) Menghitung frekuensi napas dalam 1 menit. 
4) Mencatat hasilnya dalam catatan harian. 
5) Melepaskan APD. 
6) Mencuci tangan sesuai prosedur. 

 
3. Mengukur Tekanan Darah 

 
Pengertian  

 
Tekanan darah adalah desakan darah terhadap dinding pembuluh darah arteri 
atau vena sebagai akibat jantung berdenyut  darah dipompa dari jantung lalu 
mengalir ke pembuluh. 

 
Pengukuran tekanan darah normal terdiri dari : 
1. Systole: 100 – 120 mmHg (hydragenium) 

Systole adalah tekanan darah tertinggi pada pembuluh darah arteri atau nadi 
sebagai akibat kontraksi serambi kiri jantung yang memompakan darah ke 
dalam aorta. 

2. Diastole: 60 – 80 mmHg (hydragenium)  
Diastole adalah tekanan darah terendah dalam pembuluh darah arteri atau 
nadi pada saat jantung istirahat dalam dua kontraksi. 

 
Tekanan darah tinggi disebut Hypertensi  
Tekanan darah rendah disebut Hipotensi  

 
Faktor yang mempengaruhi tekanan darah 
a. Fisiologis: Usia, aktifitas, istirahat, suasana hati (sedih, senang, marah, dll). 
b. Patologis (penyakit):  ginjal, jantung, pembuluh darah, kehamilan yang 

abnormal. 
 

 Tujuan  
a. Menentukan tekanan darah klien. 
b. Membantu untuk menegakkan diagnose. 
c. Memantau perubahan kondisi klien. 

 
Nilai normal tekanan darah normal  
a. Bayi (sampai 1 tahun) : 70-90 mmHg 
b. Anak    : 70-120 mmHg 
c. Dewasa   : 80-120 mmHg 
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Prosedur Pelaksanaan 
a. Persiapan Alat: 

Baki/nampan berisi : 
1) APD. 
2) Stetoskop 
3) Buku catatan harian 
4) Tensimeter Digital dan Tensi Meter air Raksa (Spigmanometer). 

 
Bagian-bagian Tensimeter : 
 Manset Tensimeter. 
 Pompa (balon karet) yang mempunyai 

pentil atau sekrup dan pipa karet. 
 Pipa karet penyambung. 
 Manometer yang terdiri dari reservoir yang 

berisi air raksa, pipa gelas dan skala 
 

b. Pelaksanaan  pengukuran tekanan darah: 
1) Memberitahu klien/keluarga 

tindakan yang akan dilakukan. 
2) Menyiapkan peralatan. 
3) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
4) Memakai APD. 
5) Mendekatkan peralatan. 
6) Menjaga privasi klien/ menutup 

pintu dan tirai.  
7) Mengatur posisi klien senyaman mungkin. 
8) Menggulung lengan baju klien keatas, bila perlu dilepaskan. 
9) Memasang manset tensimeter pada lengan atas kira – kira dua jari di atas 

lipatan siku, di balutkan tetapi jangan terlalu kencang. 
10) Mengarahkan pipa karet diletakan diatas luar lengan, meraba denyut nadi 

dilipatan siku. 
11) Meletakan stetoskop di atas denyutan nadi lipatan siku. 
12) Mengkunci sekrup balon karet. 
13) Memompa udara kedalam kantong dengan cara memijit balon berulang 

ulang (akan tampak air raksa di dalam pipa naik), pompa terus sampai 
denyut nadi tidak terdengar lagi. 

14) Membuka sekrup balon dan turunkan tekanan dengan perlahan – lahan. 
15) Mendengarkan dengan teliti dan perhatikan sampai angka berapa pada 

skala mulai terdengar bunyi denyut pertama dan catatlah sebagai tekanan 
sistole. 

16) Membuka sekrup balon karet perlahan – lahan sampai suara nadi 
terdengar lambat dan menghilang catat sebagai tekanan diastole. 

17) Membuka kantong karet, gulung dengan rapi dan masukan kedalam 
tempatnya, tutup rapih. 

18) Membereskan dan merapikan peralatan. 
19) Menyimpan tensimeter dan stetoskop pada tempatnya. 
20) Melepaskan APD. 
21) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
22) Membuka kembali pintu dan tirai 

 

Gambar pengukuran tekanan darah 
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4. Mengukur Suhu Tubuh 
 

Pengertian  
 

Mengetahui suhu tubuh klien dengan menggunakan thermometer.  
Metode pengukuran melalui : axilla (ketiak), dahi , telinga, oral, anal. 
 
Tujuan mengukur suhu 
a. Untuk memantau perubahan suhu klien. 
b. Untuk membantu dalam penegakan diagnosa. 

 
Bagian – bagian termometer dan macam-macam termometer 
a. Tabung gas panjang berbentuk persegi gepeng, bundar atau persegi. 
b. Pipa gelas tempat turun naik air raksa. 
c. Skala yang menunjukan derajat suhu. 
d. Reservoir tempat air raksa. 

 
Prosedur pengukuran suhu 
a. Persiapan alat: 

1) APD sesuai kebutuhan. 
2) Baki/ nampan berisi:  

 Termometer dalam tempatnya. 
 Kasa/tisu. 
 Alkohol 70% 
 Kom/mangkok berisi minyak kelapa (bila mengukur suhu di anus). 
 Bengkok. 

3) Catatan harian. 
 

b. Pelaksanaan pengukuran suhu tubuh pada: 
1) Pengukuran suhu melalui mulut 

 Memberitahu klien/keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan. 
 Menyiapkan peralatan. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur. 
 Memakai APD. 
 Mendekatkan peralatan. 
 Menjaga privasi klien/menutup pintu dan tirai. 
 Meminta klien untuk membuka mulut. 
 Meletakan pangkal termometer di bawah lidah agak kesamping. 
 Meminta klien untuk menutup mulut dan bernapas melalui hidung. 
 Setelah 3 menit keluarkan termometer, baca angka yang akan di 

tunjukan lalu catat. 
 Membersihkan thermometer dan simpan pada tempatnya. 
 Membereskan dan merapikan peralatan.  
 Melepaskan APD. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur. 
 Menutup kembali pintu dan tirai. 

 
 
 
 
 

Gambar thermometer digital
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Catatan: Pengukuran suhu dimulut 
dilakukan pada klien jika pengukuran di 
ketiak dan anus tidak memungkinkan. 
Pengukuran suhu di mulut tidak boleh 
dilakukan pada: 
 Orang yang tidak sadar atau gelisah. 
 Orang yang berpenyakit mulut,batuk 

pilek atau sesak napas. 
 Bayi atau anak – anak yang masih 

kecil. 
 
 

2) Pengukuran suhu melalui ketiak: 
 Memberitahu klien/keluarga tindakan yang akan dilakukan. 
 Menyiapkan peralatan. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur. 
 Memakai APD. 
 Mendekatkan peralatan. 
 Menjaga privasi klien/menutup 

pintu dan tirai. 
 Mengeringan ketiak klien 

menggunakan tisu. 
 Menempatkan pangkal termometer 

ditengah ketiak. 
 Minta klien untuk menjepitnya selama 5– 

10 menit bila memakai termometer air 
raksa.  

 Minta klien menggunakan tangan lainnya 
untuk membantu meneken bagian lengan 
yang menjepit termometer. 

 Mengeluarkan termometer setelah 10 – 
15 menit, baca angka yang tertera atau 
angka yang ditunjukkan air raksa lalu 
dicatat. 

 Membersihkan dan simpan thermometer 
pada tempatnya. 

 Membereskan dan merapikan peralatan. 
 Melepaskan APD. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur.  
 Membuka kembali pintu dan tirai.  

 
3) Pengukuran suhu melalui Anus/Dubur: 

 Memberitahu klien/keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan. 
 Menyiapkan alat. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur. 
 Memakai APD. 
 Mendekatkan peralatan. 
 Menjaga privasi klien/menutup tirai.  

 Miringkan posisi badan Klien, bebaskan pakaian Klien yang 
menutupi bagian bokong, tekuk kaki sebelah atas kearah perut. 

Gambar pengukuran suhu di mulut 
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 Mengolesi pangkal termometer dengan minyak kelapa. 
 Pisahkan bokong klien agar anus menjadi tampak, lalu masukan 

pangkal termometer. 
 Pegang termometer selama dalam anus kurang lebih 3 menit. 
 Keluarkan termometer, baca hasilnya, lalu catat. 
 Membersihkan dan simpan thermometer pada tempatnya. 
 Membereskan dan merapikan peralatan. 
 Melepaskan APD. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur. 
 Membuka kembali pintu dan tirai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Catatan: Pengukuran suhu di anus dilakukan pada bayi dan anak – 
anak, serta mereka yang mengalami sakit parah atau keadaan 
tertentu. Pengukuran suhu di dubur tidak boleh dilakukan pada 
klien yang mengalami luka pada daerah dubur dan orang yang 
berpenyakit kelamin serta yang menderita kejang-kejang. 
Tindakan pengukuran suhu tubuh melalui dubur saat ini sudah 
jarang dilakukan. 

 
Cara membersihkan termometer 
a. Digital: cukup dibersihkan dengan tisu yang dibasahi alkohol 
b. Manual: 

1) Masukkan termometer ke dalam larutan klorin selama 3 menit. 
2) Membersihkan termometer dengan tisu yang telah dibasahi dengan air 

sabun. 
3) Memutar tisu dari ujung atas kepangkal termometer, yaitu bagian air 

raksanya. 
4) Tisu yang telah dipakai dibuang kedalam bengkok atau tempat untuk 

membuang alat habis pakai. 
5) Memindahkan termometer kedalam botol 

yang berisi air bersih. 
6) Mengeringkan dengan tisu,mulai dari 

bagian air raksa keujung atas 
termometer. 

7) Menurunkan air raksa dan simpan 
termometer dalam tempatnya. 

8) Melepaskan APD.  
9) Mencuci tangan sesuai prosedur. 

 
 

Gambar pengukuran suhu di anus/dubur

Gambar prosedur membersihkan 
termometer 
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2. Mencuci Rambut 
 

Pengertian 
 

Membersihkan rambut dengan menggunakan sampo/sabun untuk menghilangkan 
kotoran, minyak atau bau yang tidak sedap pada kulit kepala dan rambut diatas 
tempat tidur.  

 
Tujuan 
a. Menjaga rambut tetap bersih dan sehat 
b. Mencegah infeksi dan gatal–gatal 
c. Merangsang sirkulasi 
d. Membersihkan rasa nyaman dan segar 

 
Prosedur  
a. Persiapan Alat 

1) APD 
2) Baki berisi: 

 2 buah Sisir. 
 Handuk. 
 1 buah waslap. 
 Kapas untuk menutup telinga 
 Kom kecil berisi kain kasa dan shampoo.  
 Perlak dan alas perlak. 

3) Bengkok berisi larutan klorin/bayclin atau air sabun. 
4) Talang karet. 
5) Gayung.  
6) Ember berisi air dingin. 
7) Ember berisi air hangat. 
8) Ember kosong. 
9) Cerek berisi air panas. 
10) Kain pel. 
 

b. Prosedur mencuci rambut 
1) Memberitahu klien/ keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan. 
2) Menyiapkan peralatan. 
3) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
4) Memakai APD. 
5) Mendekatkan alat-alat. 
6) Menjaga privasi klien/ menutup pintu dan tirai. 
7) Mengatur posisi tidur klien senyaman mungkin dengan kepala di sisi 

tempat tidur. 
8) Memasang handuk. 
9) Memasang perlak dan alas perlak dibawah kepala klien. 
10) Memasang talang dan diarahkan ke ember yang kosong. 
11) Meletakkan ember di atas kain pel. 
12) Menutup telinga dengan kapas dan menutup mata klien dengan waslap. 
13) Menutup dada dengan handuk sampai ke leher. 
14) Menyisir rambut menggunakan sisir dimulai dari ujung hingga pangkal 

rambut, setelah selesai letakkan sisir di bengkok. Kemudian siram rambut 
dengan air hangat menggunakan gayung. 

Gambar mencuci rambut 
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15) Menggosok pangkal rambut dengan kain kasa yang telah diberi shampo 
kemudian di urut dengan ujung jari, bilas rambut sampai bersih kemudian 
dikeringkan. 

16) Mengangkat tutup telinga dan mata, mengangkat talang, memasukan 
karet ke dalam ember. 

17) Mengangkat perlak di bawah kepala, lalu keringkan dengan handuk yang 
ada dibawahnya. 

18) Mengembalikan klien pada posisi semula. 
19) Menyisir rambutklien dengan sisir yang bersih, dimulai dari ujung hingga 

pangkal rambut. 
20) Membereskan dan merapikan peralatan. 
21) Melepaskan APD. 
22) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
23) Membuka kembali pintu dan tirai. 

 
 
3. Kebersihan Gigi dan Mulut 

Pengertian  
 

Membantu klien membersihkan gigi dan rongga mulut  
 

Tujuan  
a. Menjaga kebersihan mulut, gigi, gusi, dan bibir 
b. Membersihkan mulut dan gigi dari sisa makanan  
c. Menghilangkan rasa tidak nyaman akibat bau mulut  
d. Meningkatkan rasa percaya diri. 

 
Menyikat gigi 
a. Persiapan alat: 

1) APD sesuai kebutuhan. 
2) Baki berisi: 
 Sikat gigi. 
 Pasta gigi. 
 Air. 
 Gelas. 
 Bengkok.  
 Tisu. 
 Serbet/handuk kecil. 
 Sedotan. 

 
b. Prosedur menyikat gigi: 

1) Bila klien dapat menyikat gigi sendiri : 
 Memberitahu klien/keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan. 
 Sediakan alat – alat yang diperlukan. 
 Mintalah klien menyikat gigi sendiri. 

2) Bila klien tidak dapat menyikat gigi sendiri : 
 Memberitahu klien mengenai tindakan yang 

akan dilakukan. 
 Menyiapkan peralatan. 
 Mencuci tangan sesuai prosedur. 
 Memakai APD. 

Gambar menyikat gigi 
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D. ELIMINASI 

 
Pengertian  
Eliminasi adalah pengeluaran, pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin 
dan feses. 
 
Memenuhi kebutuhan eliminasi  
1. Persiapan alat 

a. APD 
b. Baki berisi: 

 Sabun pada tempatnya. 
 Botol berisi air bersih. 
 Tisu toilet. 
 Kantung plastik. 
 Perlak dan alasnya. 
 Handuk 

c. Kom dan Washlap 
d. Pasu najis/pispot dan tutupnya. 
e. Labu kemih/urinal untuk pria.  
f. Bel. 
g. Bangku kecil. 

 
 
 
2. Prosedur untuk kebutuhan eliminasi: 

1) Memberitahu klien/keluarga tindakan yang akan dilakukan. 
2) Menyiapkan peralatan. 
3) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
4) Memakai APD. 
5) Mendekatkan peralatan. 
6) Menjaga privasi klien/ menutup pintu dan tirai. 
7) Mengangkat selimut pada sisi pelaku PK berdiri, kemudian pasang alas 

bokong (perlak dan alasnya). 
8) Membuka pakaian bawah klien. 
9) Tutup pispot dibuka, diletakkan diatas bangku dengan bagian dalam 

menghadap ke atas. 
10) Meminta klien untuk menekuk lututnya dan mengangkat bokongnya. 
11) Letakkan pispot dibawah bokong (bila perlu dibantu mengangkat bokongnya). 
12) Bila klien pria, diberikan urinal di depan pispot. 
13) Periksa apakah letak pispot baik, selimut ditutup kembali dan diberikan bel 

kepada klien. 
14) Klien dapat ditinggalkan dan minta untuk membunyikan bel apabila telah 

selesai. 
15) Setelah BAB dan BAK,bila klien pria,urinal diangkat dulu. Kemudian alat 

kelamin disiram dari bagian atas. 
16) Sambil klien dimiringkan membelakangi pelaku PK, angkat pispot kemudian 

letakkan diatas bangku kecil dan ditutup. 
 
 

Gambar prosedur eliminasi 
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17) Bersihkan bokong dengan tisu toilet dari depan ke belakang, buang tisu 
toilet ke kantong plastik. 

18) Ambil sabun menggunakan washlap, lalu bersihkan bokong dengan 
washlap tersebut (dalam kondisi tertentu). 

19) Mengeringkan bokong dengan handuk. 
20) Mengangkat perlak dan pengalasnya. 
21) Memakaikan pakaian bawahklien dan klien 

dikembalikan ke posisi semula. 
22) Membereskan dan merapikan peralatan, dikeluarkan 

dari kamar dan pispot dibersihkan. 
23) Melepaskan APD. 
24) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
25) Membuka kembali pintu dan tirai. 

 
Catatan: Saat ini dapat menggunakan popok sekali pakai ( diaper) untuk 
dewasa  dengan  popok sekali pakai dikenal dengan nama Underpad  

 
 

 
E. PERAWATAN KHUSUS 

 
Perawatan Kolostomi  di Rumah 

Pengertian  
Kolostomi adalah Lubang yang dibuat melalui  pembedahan diantara kolon dan 
permukaan abdoman (Kamus Keperawatan ), pada kasus-kasus tertentu misalnya 
tumor usus besar, athresia ani pada kasus kelainan bawaan, dan kecelakaan. 

 
Tujuan 
1. Menjaga kulit sekitar lubang buatan agar tidak lecet 
2. Agar anak terhindar dari infeksi 
3. Mencegah timbulnya bau tidak sedap 
4. Mencegah penyakit agar tidak bertambah parah 

 
Waktu penggantian 
Waktu untuk mengganti kolostomi jika kantong sudah 
terlihat penuh, bocor dan kotor. 
 
Alat perawatan 
1. Kantong plastik bening 1 buah / kolostomi bag 
2. Double tip (bila menggunakan kantong plastik bening) 
3. Air hangat 
4. Baskom kecil berisi air hangat 
5. Kapas dan kassa secukupnya 
6. Gelang karet  
7. Vasellin jelly 
8. Kantong kresek 1 buah 

 
Langkah-langkah perawatan  
1. Cuci tangan dengan bersih.  
2. Tempatkan pasien pada posisi telentang. 
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k. Cairan pembersih mata. 
l. Sepasang pinset. 
m. Sendok makan berdaya tampung 5 ml. 
n. Gelas ukur, jika ada. 
o. Gunting. 
 
 

12. Pengenalan obat yang rusak 
Bagi pelaku PK penting untuk mengetahui ciri-ciri obat yang rusak, bila obat rusak atau 
habis masa pakainya kalau diberikan pada klien akan menambah penderitaan atau tidak 
berdampak sama sekali.  

 
Berikut dibawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
a. Masa kadaluarsa biasanya dapat dilihat dalam label obat (tercantum masa produksi 

& kadaluarsa). 
b. Ciri-ciri obat rusak: 

 Pil: warnanya sudah berubah, kadang terlihat bintik hitam atau berjamur. 
 Kapsul: warna berubah, ada jamur, lengket bila dipegang. 
 Puyer: warna berubah, ada jamur, bergumpal, agak basah (lembab). 
 Obat cair: cairan berubah warna, keruh kadang ada kristal, bergumpal, baunya 

lebih merangsang. 
 Salep: lebih cair dari aslinya, warna berubah, ada tanda jamur yang tumbuh, 

berbau. 
 Supositoria: mencair, warna berubah, ada tanda jamur yang tumbuh dan 

berbau. 
Apabila diteliti dan ditemukan ciri tersebut diatas, maka obat jangan diberikan 
selanjutnya segera minta pengarahan tenaga kesehatan. 

 
 
 
H. Memenuhi Kebutuhan Rasa Nyaman 

 
Kompres Hangat dan Dingin 
Pengertian :  
Untuk Pemelihara suhu tubuh dengan menggunakan metode cairan atau alat yang dapat 
menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukan. 

 
1. Kompres dingin kering  

Tujuan pemberian kompres dingin kering adalah untuk menghentikan perdarahan dan 
mengurangi rasa sakit setempat. Dilakukan sesaat setelah kejadian (maksimal 24 jam) 
karena kasus trauma. 

 
Persiapan alat: 
a. Kantong air dingin/es kap/kirbat es (kantong karet atau plastik 

yang mempunyai tutup, berbentuk bulat dan lonjong) dapat 
digantikan dengan es yang dibungkus dengan plastik bersih.  

b. Sarung kirbat es. 
c. Waskom berisi air dan es batu. 
d. Alat pemukul es. 
e. Serbet. 
f. Pengalas (perlak kecil dan alasnya). 



                           BAB III. PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERAWATAN KELUARGA 

57 
 

 
Prosedur kompres dingin kering: 
a. Menyiapkan kantong es/kirbat es, dengan cara: 

1) Memecahkan es dan memukulnya kemudian direndam dengan air sebentar 
supaya menghilangkan pinggir pecahan es yang tajam. 

2) Mengisi kantong air dingin sebanyak 1/2 sampai dengan 2/3 bagian. 
3) Mengeluarkan udara dengan cara melipat bagian yang kosong, kemudian 

ditutup. 
4) Memeriksa apakah kirbat es bocor atau tidak. 
5) Mengeringkan kirbat es dengan lap dan dimasukkan ke dalam sarungnya. 

b. Pasang pengalas dibawah daerah tubuh yang akan dikompres.  
c. Letakkan kirbat es pada bagian yang akan dikompres. 
d. Bila es sudah mencair dan tidak terasa dingin lagi, maka harus diganti, dan 

kompres dingin dapat dilakukan kembali sampai tidak ada keluhan lagi atau 
disesuaikan dengan keadaan klien. 

e. Membereskan dan merapikan peralatan. 
 

2. Kompres hangat kering 
Kompres hangat kering bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri dan mempercepat 
penyembuhan. 
 
Persiapan alat: 

a. Pengalas/serbet. 
b. Termos berisi air panas. 
c. Kantong air panas atau buli–buli panas (suatu kantong 

karet berbentuk segi empat dan mempunyai penutup 
bentuk sekrup dan mempunyai cincin penutup besi) 
atau botol. 

d. Sarung kantong air panas/kain untuk membungkus 
botol. 
 

e. Menyiapkan kantong air panas dengan cara: 
1) Letakkan buli-buli di atas meja kemudian tegakkan leher buli-buli. 
2) Isi buli-buli dengan air panas sebanyak 1/2 sampai 2/3 bagian. 
3) Keluarkan udara dengan cara mengusap kantong buli- buli sampai ke leher 

kemudian di tutup rapat. 
4) Pastikan buli-buli tidak bocordengan cara mengangkatnya dengan tutup berada 

di bagian bawah. 
5) Buli-buli di bersihkan dan di bungkus dengan handuk kecil.  

f. Letakkan di bagian yang akan dikompres. 
g. Ganti air bila sudah tidak panas. 
h. Membereskan dan merapikan peralatan. 
 

3. Kompres hangat basah 
Kompres hangat basah bertujuan untuk menurunkan demam, mempercepat 
penyembuhan dan membantu memperbaiki aliran darah. 
 
Persiapan alat: 
a. Pengalas (perlak dan alasnya). 
b. Waskom berisi air hangat. 
c. 5 buah waslap/handuk kecil. 
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Prosedur kompres hangat basah: 
1) Pengalas diletakkan di bawah kepala sampai punggung klien.  
2) Waslap/handuk kecil di masukkan ke dalam baskom yang berisi air hangat.  
3) Peras sedikit sehingga air tidak menetes.  
4) Letakkan waslap/handuk kecil pada tempat yang akan dikompres yaitu di bagian 

lipatan ketiak, lipatan paha, dan di kening.  
5) Bila air telah dingin, suhu tubuh masih tinggi, kompres air hangat dapat diulang 

kembali, sampai dengan suhu tubuh normal.  
6) Bersihkan dan rapikan alat. 

 
4. Sponging dengan air hangat 

Apabila suhu mencapai 40 derajat celcius, sponging dengan dengan air hangat adalah 
cara efektif untuk menurunkan demam. Namun proses ini jangan pernah dilakukan 
pada bayi dibawah usia satu tahun tanpa pengawasan dari tenaga medis, atau prosedur 
ini dilaksanakan dengan menggunakan air dingin karena dapat menyebabkan anak 
menjadi shock. 
 
Persiapan alat 
1) APD (celemek, sarung tangan karet). 
2) Air hangat kuku dalam waskom kecil. 
3) Satu atau dua spons atau kain flanel. 
4) Sebuah handuk mandi. 
5) Termometer. 
 
Prosedur sponging dengan air hangat: 
1) Memberitahukan klien/keluarga tindakan yang akan dilakukan. 
2) Menyiapkan peralatan. 
3) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
4) Memakai APD. 
5) Mendekatkan peralatan. 
6) Menjaga privasi klien/menutup pintu dan tirai. 
7) Melepaskan pakaian klien baringkan pada handuk dan linen. 
8) Memeriksa dan catat temperatur klien. 
9) Merendam spons dalam air hangat lalu diperas tetapi spons harus tetap dalam 

keadaan basah. 
10) Mulai sponging dari mulai kepala dengan tekanan lembut yang lama, sehingga 

seluruh badan basah lakukan dari atas hingga kebawah secara bertahap dan 
berulang ulang. 

11) Jangan biarkan bila klien menggigil. 
12) Memeriksa suhu klien selama sponging dilakukan dan hentikan ketika suhu tubuh 

sudah berkurang 1 derajat. 
13) Ketika sudah selesai, keringkan tubuh penderita dengan handuk dan kenakan 

pakaian yang tipis,berikan minum hangat. 
14) Membereskan dan merapikan peralatan. 
15) Melepaskan APD. 
16) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
17) Tutup kembali pintu dan tirai. 
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I. MEMBANTU GERAK (MOBILISASI) 
 

Pengertian 
Belajar cara mengangkat dan memindahkan klien adalah bagian keperawatan dirumah yang 
sangat penting, terutama jika Klien yang dirawat tidak dapat atau kesulitan berdiri dan 
berpindah tanpa bantuan. Apabila seseorang menderita penyakit kronis, ajak ia keruangan 
lain atau kebun bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga sehingga akan 
memberikan perubahan pandangan yang dapat diterimadan dapat berfungsi sebagai 
dorongan yang sangat baik untuk moral penderita. 
 
 
Tujuan mobilisasi  
a. Memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bergerak. 
b. Membantu melancarkan sirkulasi darah. 
c. Mengurangi bahaya lecet /luka di punggung. 
d. Mengurangi rasa bosan klien. 

 
Persiapan alat 
a. APD (masker, celemek, sarung tangan). 
b. Kursi. 
c. Majalah/koran/buku bacaan. 
d. Selimut. 
e. Bantal. 
f. Dingklik (bangku kecil). 
g. Sendal. 

 
Prosedur mobilisasi 
a. Memiringkan klien dengan satu orang pelaku PK:  

1) Memberitahu klien/keluarga mengenai tindakan yang dilakukan. 
2) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
3) Memakai APD. 
4) Menjaga privasi klien/ menutup pintu dan tirai. 
5) Lipat atau gulung selimut kebagian bawah tempat tidur. 
6) Bantu klien untuk berbaring terlentang di bagian tengah tempat tidur. 
7) Pindahkan semua benda yang berada diatas benda kecuali bantal. 
8) Letakkan sisa bantal kearah yang lebih dekat dengan sisi kiri tempat tidur. 
9) Pelaku PK berdiri pada sisi tempat tidur. Letakkan tangan kanan klien melintangi 

dadanya dengan tangan kiri berada di atas bantal dengan nyaman dan telapak 
tangan kiri menghadap keatas, siap menyanggah kepala penderita pada saat 
Pelaku PK memindahkan kesamping tubuhnya. Letakkan kaki kanan klien diatas 
kaki kirinya. 

10) Minta klien memegang lengan bawah pelaku PK dengan tangan kanannya dan pada 
hitungan ketiga mendorong dirinya sendiri kearah pelaku PK, bersamaan saat 
pelaku PK menarik tubuh klien ke arah pelaku dengan kedua tangan. Pastikan 
bahwa klien tidak akan terjatuh dari tempat tidur tetapi hanya akan berguling ke 
arah anda. 

11) Pelaku PK berpindah kesisi lain tempat tidur dan angkat panggul klien kebagian 
tengah tempat tidur. 

12) Letakkan bantal dan selimut untuk memastikan kehangatan dan kenyamanan klien. 
13) Melepas APD. 

Gambar memiringkan klien dengan satu pelaku PK
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14) Cuci tangan sesuai prosedur. 
15) Membuka kembali pintu dan tirai. 

 
b. Memiringkan klien dengan dua pelaku PK 

1) Memberitahu klien/keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan. 
2) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
3) Menggunakan APD.  
4) Menjaga privasi klien/ menutup pintu dan tirai. 
5) Masing–masing orang berdiri disisi tempat tidur. 
6) Lipat atau gulung selimut keujung tempat tidur. 
7) Baringkan penderita terlentang dibagian tengah tempat tidur. Apabila klien 

menghadap ke kanan atau ke kiri, gulingkan penderita dengan perlahan sehingga 
posisinya terlentang. 

8) Pindahkan semua benda diatas kasur kecuali bantal. 
9) Pindahkan bantal tersebut kearah yang lebih dekat dengan tepi tempat tidur. 
10) Letakkan tangan kanan klien melintangi dadanya, tangan kiri disisi tubuhnya dan 

kaki kanan di atas kaki kirinya. 
11) Pelaku PK berdiri pada sisi kiri atau kanan tempat tidur dan tarik klien kearahnya, 

sanggah Klien dengan satu tangan pada bokong yang tangan yang lain menyangga 
bahunya. Pelaku PK yang berada pada sisi tempat tidur yang berlawanan, 
mendorong Klien dengan perlahan menghadap kearah pelaku PK yang pertama. 

12) Pergelangan tangan kedua Pelaku PK memegang bagian bawah bokong klien dan 
bagian pahanya dengan gerakan mencengkram lalu mengangkat panggul klien ke 
bagian tengah tempat tidur. 

13) Letakkan beberapa bantal di bawah punggung klien, jika klien perlu di sanggah 
dalam posisi ini, letakkan kembali bantal dan sarung penutup tempat tidur untuk 
memastikan kehangatan dan kenyamanan klien. 

14) Melepaskan APD. 
15) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
16) Membuka kembali pintu dan tirai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Membantu klien untuk duduk diatas tempat tidur 
Klien perlu merubah posisi, dari posisi tidur ke posisi duduk beberapa kali dalam sehari. 
Sehingga klien dapat makan, membaca atau nonton televisi. Pastikan bahwa klien 
berada dalam situasi yang nyaman dan aman. 

 
1) Mengangkat klien pada ketiak yang dilakukan oleh dua orang pelaku PK: 

a) Pelaku PK pertama dan kedua masing – masing meletakkan salah satu 
lengannya dibawah ketiak klien dan minta klien untuk memegang siku atau 
bahu pelaku PK. 

Gambar memiringkan klien dengan dua pelaku PK
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b) Angkat bersama–sama memindahkan tumpuan berat badan pelaku PK,ke kaki 
pelaku PK yang terdekat dengan kepala tempat tidur dan atur posisi penderita 
dengan tangan pelaku PK yang lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Membantu klien untuk duduk yang dilakukan oleh satu orang pelaku PK: 
a) Memberitahu klien/keluarga mengenai tindakan yang akan dilakukan. 
b) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
c) Memakai APD. 
d) Menjaga privasi klien/menutup pintu dan tirai. 
e) Pelaku PK berdiri di sisi kanan klien dengan kaki kiri di depan. 
f) Masukkan tangan kanan pelaku melalui ketiak kanan klien sampai ke tulang 

belikat, sedangkan tangan kiri dibawah tengkuk klien. 
g) Tangan kanan klien memegang bahu kanan pelaku, sedangkan tangan kiri 

klien bertopang pada sisi tempat tidur. 
h) Memberikan aba-aba kemudian mengangkat badan klien, lalu didudukkan. 
i) Jika klien merasa pusing ditidurkan kembali.  
j) Jika tidak pusing, punggung klien dapat ditopang dengan bantal dan dibawah 

lutut dimasukkan bantal guling dengan tujuan agar klien tidak merosot ke 
bawah. 

k) Jika klien ingin duduk di pinggir tempat 
tidur maka digunakan sebuah kursi  
untuk menopang kakinya. 

l) Untuk menidurkan klien kembali sama dengan 
mendudukkannya. 

m) Merapikan tempat tidur 
n) Melepaskan APD 
o) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
p) Membuka kembali pintu dan tirai. 

 
 

 
 
d. Membantu klien turun dari tempat tidur, berjalan ke kursi dan kembali ke 

tempat tidur: 
Bila klien yang telah berbaring lama di atas tempat tidur mulai sembuh, maka dokter 
akan memerintahkan agar klien didudukkan. Mula-mula duduk di pinggir tempat tidur 
dengan kaki yang diayun-ayunkan kemudian diatas kursi dalam ruangan klien. Peristiwa 
ini merupakan hal yang menggembirakan bagi klien,  sehingga klien akan berusaha 
memberikan bantuannya. Tetapi klien akan kecewa bila mulai duduk atau berjalan, 
merasa pusing dan kaki berat dan lemas. Oleh sebab itu, hal ini perlu dilakukan secara 
bertahap. 

Gambar klien duduk dengan dua pelaku PK

Gambar klien duduk dengan satu pelaku PK
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Persiapan alat 
1) Kursi yang memakai sandaran untuk lengan. 
2) Bantal untuk menopang punggung. 
3) Selimut. 
4) Sandal yang ringan. 
5) Bila diperlukan dingklik/kursi pendek. 
6) Bel. 

 
Prosedur 
1) Klien diberitahukan bahwa dokter telah mengijinkan untuk duduk diatas kursi. Perlu 

dijelaskan bahwa untuk pertama kali, sering disertai pusing, dll. 
2) Menggunakan APD. 
3) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
4) Letakkan bantal pada sandaran kursi, kalau perlu bentangkan selimut sebagai alas 

dan selimut. 
5) Pelaku berdiri dengan baik, tangan kanan klien diminta mengait tangan kanan 

pelaku…. hitung… dudukkan. 
6) Minta klien meletakkan kedua tangan ke belakang untuk membantu bila klien 

diangkat ke sisi tempat tidur. 
7) Tangan kiri pelaku berada di punggung klien,  sedangkan tangan kanan dilipatan 

lutut…hitung… dengan gerakan memutar, diangkat ke tepi tempat tidur, sehingga 
kaki tergantung di tempat tidur. 

8) Minta klien mengayunkan kakinya seperti mau naik sepeda. Perhatikan keadaannya 
dan bila tidak pusing dapat diteruskan. 

9) Bila tempat tidur tinggi, disiapkan dingklik atau kursi pendek. 
10) Sandal yang ringan dipakaikan ke kaki klien. 
11) Pelaku PK berdiri di depan klien dengan memegang klien dibawah ketiaknya, kedua 

tangan klien memegang bahu pelaku, dengan … hitung… klien diturunkan di atas 
lantai. 

12) Satu kaki pelaku dimasukkan antara kedua kaki klien, lalu berjalan bersama-sama 
dengan perlahan. Langkah pelaku PK mundur atau langkah kaki klien dan pelaku 
bersama-sama bergeser ke arah kanan/kiri. 

13) Di depan kursi klien berhenti sebentar dan secara hati-hati didudukkan. 
14) Periksa denyut nadi dan tanyakan kepada klien merasa pusing, dsb. 
15) Lingkarkan atau tutupkan selimut ke badan klien, lalu berikan bel dan bahan 

bacaan. 
16) Rapikan tempat tidur klien. 
17) Jika hal ini baru dilakukan untuk pertama kali, harus diperhatikan keadaan umum 

klien. 
18) Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dokter atau kurang lebih 15 menit, 

Klien dikembalikan ke tempat tidur dengan gerakan seperti hendak menurunkan. 
19) Lepaskan APD. 
20) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
21) Catat dalam catatan harian klien. 
 

e. Memindahkan klien ke atas tempat tidur dengan tiga pelaku 
1) Memberitahu klien mengenai tindakan yang dilakukan. 
2) Mencuci tangan sesuai prosedur. 
3) Menggunakan APD. 
4) Ketiga pelaku PK berdiri disisi kanan klien dengan posisi kaki kanan agak maju 

kedepan 
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5) Pelaku PK yang tertinggi berada pada bagian kepala dan bertugas untuk 
mengangkat bagian atas. Tangan kiri diletakkan dibawah bahu, sedangkan tangan 
kanan dibawah pinggang. 

6) Pelaku PK yang kedua (menurut dalam ukuran tinggi badan) bertugas mengangkat 
bagian tengah badan klien. Tangan kiri diletakkan disamping tangan kanan pelaku 
PK yang pertama, sedangkan tangan kanan berada dibawah bokong klien. 

7) Pelaku PK yang pendek bertugas mengangkat bagian kaki klien. Tangan kiri 
diletakkan disamping kanan pelaku PK yang kedua, sedangkan tangan kanan pada 
bagian kaki. 

8) Pelaku yang berada di bagian kepala memberi aba – aba, kemudian klien diangkat 
bersama – sama. Langkah kaki pelaku PK harus sama (siap–angkat-berjalan-satu-
dua-dan selanjutnya-berhenti-baringkan). 

9) Klien dirapihkan dan diselimuti. 
10) Pelaku PK memastikan kenyamanan dan kehangatan klien. 
11) Merapikan tempat tidur. 
12) Melepaskan APD. 
13) Mencuci tangan sesuai prosedur. 

 
Catatan: 
Untuk melindungi punggung klien, gunakan petunjuk berikut untuk melakukan 
pengangkatan, pemindahan, bila tidak dilaksanakan pelaku PK beresiko mencederai 
punggung klien: 
 Berdiri tegak tapi tidak kaku, dengan kepala tegak lurus dan dagu sedikit 

menunduk,posisi ini akan menjaga kelurusan punggung pelaku PK juga 
melindungi sendi serta ligamen pelaku PK. 

 Sedikit tekukan paha dan lutut anda. 
 Berdirilah disamping klien sedekat mungkin dengan meregangkan kaki pelaku 

untuk membantu menjaga keseimbangan dan jari kaki mengarah pada 
perpindahan. 

 Posisi ini adalah posisi berdiri yang tepat, karena pelaku PK menggunakan otot 
kaki dan paha yang kuat, untuk mengangkat klien dan mengarahkan berat 
sedikit mungkin ke pusat tubuh pelaku PK. 

 
 
J. CATATAN HARIAN KLIEN 

 
Pelaku PK harus membuat catatan tentang semua perawatan/pengobatan yang sudah 
dilaksanakan serta keluhan yang dirasakan oleh klien. Catatan itu dibuat secara ringkas 
tetapi cukup jelas sehingga keluarga mengetahui perkembangan klien. 
Data yang perlu dicatat antara lain:  
1. Nama, umur, alamat, tinggi badan, berat badan klien (terutama untuk anak-anak).  
2. Waktu: tanggal dan jam. 
3. Tanda- tanda vital: suhu, nadi, pernafasan, tekanan darah. 
4. Makanan dan minuman (diet). 
5. Pengobatan (nama obat, dosis pemberian, cara pemberian) dan reaksi setelah minum 

obat. 
6. BAB dan BAK (jumlah, frekuensi, konsistensi tinja, warna, dsb).  
7. Keterangan: keadaan/perubahan dari klien, gejala yang tampak.  

 
 

 


