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KATA PENGANTAR
Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang semakin tinggi telah ikut
mempengaruhi peran insitusi pendidikan tinggi keperawatan dalam menghasilkan lulusan keperawatan
yang berkualitas. Program Studi Ners Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
sebagai salah satu institusi pendidikan Profesi Ners terus berupaya meningkatkan diri dalam menghasilkan
lulusan Ners Profesional yang berkualitas sesuai harapan.
Kami sangat bersyukur atas kehadiran buku “ Pedoman Praktik Profesi Keperawatan Gerontik” ini
sebagai suatu langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Prodi Ners Jurusan
Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih yang
setingginya kepada para penulis di bagian departemen keperawatan kesehatan komunitas yang telah
menyusun buku pedoman praktik ini dengan baik.
Kami berharap kehadiran buku ini dapat menjadi acuan yang tepat bagi mahasiswa Ners Muda
dalam mengenal, mengetahui, memahami dan menerapkan kompetensi praktik Profesi Keperawatan
Gerontik yang menjadi target pencapaian kompetensi yang harus terpenuhi.
Akhirnya semoga buku ini bermanfaat. Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberkati.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 DESKRIPSI MATA AJARAN
Praktik profesi keperawatan gerontik merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam
adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan
asuhan keperawatan profesional yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan,
menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan
hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan kewenangan keperawatan gerontik.
Praktik profesi keperawatan gerontik berfokus pada klien usia lanjut dengan masalah kesehatan
yang bersifat aktual, risiko, dan potensial serta untuk meningkatkan kualitas hidup.
1.2 BOBOT SKS DAN LAMA PRAKTEK KLINIK
Mata ajar profesi keperawatan gerontik diberikan pada tahap profesi dengan beban studi 2 SKS.
Praktik keperawatan gerontik dikelolah oleh mahasiswa secara indvidual dengan rincian waktu dan
kegiatan :
MInggu

I

III

Jenis Kegiatan
Identifikasi klien (kasus 1)
Pengkajian keerawatan gerontik
Menetapkan diagnosis keperawatan
Merencanakan intervensi keperawatan
Melakukan implementasi tindakan perawatan gerontik
Melakukan evaluasi keperawatan
Melakukan dokumentasi keperawatan
Identifikasi klien (kasus 2 )
Pengkajian keerawatan gerontik
Menetapkan diagnosis keperawatan
Merencanakan intervensi keperawatan
Melakukan implementasi tindakan perawatan gerontik
Melakukan evaluasi keperawatan
Melakukan dokumentasi keperawatan
Ujian asuhan keperawatan gerontik

1.3 TEMPAT PRAKTEK
Tempat praktik profesi keperawatan gerontik akan dilaksankan pada UPT Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia di Kupang
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BAB II
KOMPETENSI
2.1 TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti praktik profesi keperawatan gerontik, ners muda mampu :
1) Melakukan komunikasi yang efektif dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien usia
lanjut
2) Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim
3) Menggunakan tekhnologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab
4) Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien usia lanjut
5) Menggunakan langkah langkah pengambilan keputusan etis dan legal
6) Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau faktor lain dari setiap
klien usia lanjut yang unik
7) Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien usia lanjut
8) Mendemonstrasikan keterampilan teknik keperawatan yang sesuai dengan standar yan
berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang diberikan efisien dan efektif
9) Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan
usia lanjut
10) Memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, kontinu, dan konsisten
11) Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil
keputusan untuk dirinya
12) Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi
manajemen kualitas dan manajemen risiko
13) Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam bidang
kesehatan
14) Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan akuntabilitas asuhan
keperawatan yang diberikan
15) Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif
16) Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional
17) Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan
18) Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan
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2.2 STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran ini adalah ners muda mampu menangani
berbagai kasus keperawatan gerontik dengan pendekatan proses keperawatan pada :
1) Lanjut usia dengan masalah fisik
1. Lanjut usia dengan COPD
2. Lanjut usia dengan pneumonia hipostatik
3. Lanjut usia dengan dekompensasio cordis
4. Lanjut usia dengan hipertensi
5. Lanjut usia dengan BPH
6. Lanjut usia dengan diare
7. Lanjut usia dengan KEP
8. Lanjut usia dengan Fraktur
9. Lanjut usia dengan arthritis
10. Lanjut usia dengan Diabtes Melitus
11. Lanjut usia dengan stroke non hemoragic
2) Lanjut usia dengan masalah psiko sosial spirtual
1. Lanjut usia dengan masalah gangguan konsep diri
2. Lanjut usia dengan masalah demensia
3. Lanjut usi dengan masalah spritual
Keterampilan klinis keperawatan yang akan dicapai mahasiswa dalam mata ajar keperawatan
keluarga adalah :
1) Melakukan komunikasi efektif
3) Melakukan pemeriksaan fisik dan terkait sesuai kebutuhan lanjut usia
4) Melakukan pemberian edukasi kesehatan sesuai kenutuhan lanjut usia
5) Menyiapkan media edukasi kesehatan sesuai kebutuhan lanjut usia
6) Melakukan pemberian intervensi keperawatan sesuai prosedur keperawatan dan kebutuhan
lansia berdasarkan masalah keperawatan
7) Melakukan terapi modalitas : terapi aktivitas kelompok, senam anti stroke, terapi tertawa,
senam diabet, senam jantung sehat, permainan, dan brainstorming masalah kesehatan sesuai
masalah keperawatan pada lansia
8) Melakukan kordinasi dan rujukan sesuai kebutuhan lansia
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BAB III
KEGIATAN PRAKTEK KLINIK
3.1 METODE PEMBELAJARAN KLINIK
Metode pembelajaran yang digunakan dalam praktik profesi keperawatan gerontik adalah :
1) Pre dan post conference
2) Tutorial individual yang diberikan preceptor
3) Diskusi kasus
4) Case report dan overan dinas
5) Pendelegasian kewenangan bertahap
6) Seminar kecil tentang klien atau ilmu tekhnologi kesehatan/keperawatan terkini
7) Problem solving for better health (PSBH)
8) Belajar berinovasi dalam pengelolaan asuhan
3.2 STRATEGI PEMBELAJARAN KLINIK
Pembelajaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Membuat laporan pendahuluan
2. Pre conference
3. Melakukan pengkajian masalah kesehatan lanjut usia
4. Menganalisis data dan mentapkan diagnosis keperawatan
5. Menyusun rencana intervensi keperawatan
6. Melakukan tindakan implementasi keperawatan ; pendidikan kesehatan, terapi aktivitas, terapi
modalitas
7. Melakukan rujukan
8. Melakukan evaluasi perawatan
9. Post confrence
10. Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan gerontiik
3.3 MODEL PEMBELAJARAN PRAKTIK
Pembelajaran profesi keperawatan gerontik dilakukan dengan model pemberian asuhan
keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan
3.4 TUGAS PEMBIMBING KLINIK
Pembimbing praktik profesi keperawatan gerontik melaksanakan tugas sebagai berikut :
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1) Mengarahkan ners muda dalam mengidentifikasi klien
2) Membimbing ners muda dalam membuat laporan pendahuluan
3) Melakukan pre conference
4) Mendampingi ners muda dalam melakukan tindakan keperawatan pada lnjut usia
5) Melakukan post conference
6) Melakukan bimbingan penulisan dokumentasi asuhan keperawatan gerontik
7) Memberikan penilaian
8) Menetapkan kelulusan
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BAB IV
EVALUASI
4.1 KOMPONEN EVALUASI
Komponen yang dievaluasi dalam mata ajar keperawatan keluarga dalah :
1) Log book
2) Direct observasional of prosedure skill
3) Kasus lengkap, kasus resume
4) Porto folio
4.2 KETENTUAN EVALUASI
Evaluasi dilakukan sebelum, selama, dan setelah praktik profesi keperawatan gerontik
1) Pra Interaksi
Kemampuan mengidentifikasi lanjut usia sebagai klien, kemampuan membuat laporan
pendahuluan, kemampuan dalam pre conference.
2) Kerja
Kemampuan melakukan pengkajian, analisis data dan menetapkan diagnosis keperawatan
gerontik, menyusun intervensi, melakukan tindakan perawatan, dan melakukan evaluasi
keperawatan. Penampilan dan sikap, kesiapan, kepercayaan diri dan kemampuan praktik
sesuai prosedur.
3) Terminasi
Melakukan post conference, dan membuat dokumentasi laporan asuhan keperawatan
gerontik.
Prosentase evaluasi praktik keperawatan gerontik :
No
1
2
3
4
5
6
7

Aspek Penialaian
Pemahaman laporan pendahuluan
Kemampuan melakukan pengkajian
Kemampuan dalam menetapkan diagnosis keperawatan
Kemampuan dalam menyusun rencana intervensi
keperawaran
Kemampuan dalam melakukan implementasi keperawatan
Kemampuan melakukan evaluasi dan dokumentasi
Penampilan dan sikap
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Prosentase
15%
15%
10%
10%
30%
10%
10%

BAB V
PERATURAN PROGRAN PROFESI NERS
5.1 PESERTA
Peserta praktik profesi keperawatan gerontik adalah ners muda yaitu seseorang yang telah
menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan/sarjana terapan keperawatan dan telah
dinyatakan lulus dan menyandang gelar S.Kep/STr.Kep.
5.2 WAKTU PELAKSANAAN
Pelaksanaan praktik profesi keperawatan gerontik dilaksanakan pada semester genap atau
disesuaikan dengan jadwal praktik dari kordinator praktik klinik profesi ners yang tercantum dalam
kalender akademik pendidikan profesi ners.
5.3 KETENTUAN SERAGAM DAN ATRIBUT
Ketentuan seragam dan atribut dalam praktik profesi keperawatan gerontik adalah sebagai
berikut :
1) Ners muda menggunakan pakaian dinas profesi putih putih dilengkapi cap bagi wanita.
2) Wajib mengenakan tanda pengenal
3) Menggunakan sepatu fantovel
4) Rambut ditata rapi, perempuan menggunakan pita jala rambut, dan laki laki tidak berambut
panjang
5) Ners muda wajib membawa nurskit dan buku pedoman, loog book, dan alat tulis lainnya yang
dibutuhkan
5.4 KETENTUAN UMUM
Hak Ners Muda
1) Mendapat bimbingan yang memadai
2) Mengajukan pergantian kasus gerontik bila dalam perjalanan praktik klien tidak kooperatif atau
meninggal
3) Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan pembimbing
4) Mendapat penialaian
Kewajiban Ners Muda
1) Melakukan praktik sesuai target kompetensi yang ditetapkan
2) Mengikuti alur prkatik sesuai yang telah ditetapkan
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3) Mentaati tata tertib selama kegiatan praktek klinik.
4) Menyiapkan diri sebelum praktek klinik di mulai.
5) Menandatangani daftar hadir praktek klinik baik datang maupun pulang.
6) Menjaga kerahasiaan data klien selama dirawat.
7) Membawa Nurse Kit, Buku prasat, loog book dan berpakaian seragam praktik klinik beserta
atribut lengkap.
8) Membuat laporan praktik yang lengkap.
9) Laporan praktik harus diserahkan kepada pembimbing institusi maksimal 3 hari setelah masa
praktik berakhir dengan bukti tanda tangan CI.
Tata Tertib
1) Praktek berlangsung selama 6 (enam) hari dalam seminggu yaitu hari Senin s/d Sabtu.
2) Praktek berlangsung mulai jam 07.00 s/d 14.00 WITA. Mahasiswa harus datang tepat waktu.
Daftar absensi ners muda disiapkan oleh institusi pendidikan dan kehadiran ners muda
setiap hari harus diketahui oleh pembimbing klink dan institusi pendidikan.
3) Ners muda harus melapor kepada kepala ruangan setiap kali masuk ruangan atau pindah
ruangan.
4) Selama praktek berlangsung mahasiswa tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan praktek
dengan alasan apapun, kecuali istirahat.
5) Jam istirahat : 12.00 s/d 12.30 WITA ( secara bergantian ), disesuaikan dengan situasi dan
kondisi ruangan tempat praktek.
6) Total kehadiran harus 100%.
7) Selama praktek ners muda harus mengenakan atribut lengkap yang terdiri dari: pakaian
putih-putih, sepatu warna putih untuk wanita dan warna hitam untuk pria (sepatu vantofel),
harus menggunakan papan nama, wanita harus mengenakan cap dan rambut tidak boleh
menyentuh bahu.
8) Dilarang menggunakan perhiasan yang menyolok, anting kecil dan cincin kawin boleh
digunakan.
9) Buku prasat/ loog book ditandatangani setiap kali setelah melakukan tindakan keperawatan.
Semua prasat hanya ditanda tangani oleh CI ruangan sebelum pindah ruang praktek.
10) Hari pertama praktek mahasiswa sudah harus melakukan pengkajian sampai dengan
evaluasi hari pertama.
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Sanksi
1) Bila hari kedua praktek ners muda belum melakukan pengkajian lengkap sampai dengan
evaluasi, ners muda yang bersangkutan akan mendapat sanksi penambahan waktu praktek.
2) Bila atribut tidak lengkap, ners muda tidak diperbolehkan untuk praktek dan dianggap tidak
hadir
3) Kehadiran <100% di anggap tidak lulus dan diikutkan pada program ulang praktek pada
semester berikutnya.
4) Bila terlambat >15 menit, maka pembimbing klinik berhak memulangkan ners muda tersebut
dan dianggap tidak hadir praktek.
5) Ketentuan penggantian hari praktek adalah sebagai berikut :
a. Sakit / ijin sehari harus mengganti 1 (satu) hari praktek.
b. Tanpa alasan sehari harus mengganti 2 (dua) hari praktek.
5.5 KETENTUAN KHUSUS
Ners muda harus mematuhi setiap aturan yang berlaku dilahan praktik. Ketentuan khusus pada
lahan praktik menjadi ketentuan wajib yang harus dilanksanakan selama mengikuti pendidikan
profesi keperawatan gerontik. Segala sesuatu yang membutuhkan bimbingan harus disampaikan
kepada dosen pembimbing.
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BAB VI
PENUTUP
Demikian pedoman prkatik profesi keperawatan gerontik ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik
baiknya. Segala sesuatu yang belum dicantumkan dalam pedoman ini akan disampaikan kepada
ners muda untuk diketahui dan laksanakan secara seksama.
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FORMAT
ASUHAN KEPERAWATAN GERONTIK
Nama Mahasiswa
NIM

: ...................................
: ..................................

I. PENGKAJIAN
Data Demografi Pasien
Nama
T.T.L
Jenis Kelamin
Suku
Pendidikan Terakhir
Agama
Status Perkawinan
TB/BB
Alamat /No.Tlp
Orang Terdekat yang
dihubungi
Hubungan
Alamat
No. Telp
Masuk Panti
Riwayat Keluarga
Pasangan ( Hidup)
Status Pernikahan
Umur
Pekerjaan
Pasangan (meninggal)
Tahun meninggal
Penyebab Kematian
Anak Anak
Riwayat Pekerjaan
Pekerjaan Saat ini

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

:
:
:
:
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Pekerjaan sebelumnya
:
Sumber pendapatan dan :
kecukupan
Riwayat Lingkungan hidup
Tipe tempat tinggal
:
Jumlah kamar
:
Jumlah orang serumah
:
Derajat privasi
:
Riwayat Rekreasi
Hobi/ Minat
:
Liburan/ perjalanan atau
rekrasi lainnya
Sistem Pendukung Kesehatan
Dokter,perawat, klinik, :
dan
perawatan
kesehatan di panti
Deskripsi kekhususan
Hari
khsusu
yang :
dirayakan,
kebiasaan
kebiasaan
khusus,
kebiasan sebelum tidur
Status Kesehatan Saat ini
Keluhan Utama Saat ini
:
Riwayat keluhan Utama

:

Pengetahuan/
pemahaman
terhadap
masalah kesehatan yang
dialami
Obat
obatan
yang
dikonsumsi (nama dosis,
tanggal resep diperoleh)
Status kesehatan umum
selama setahun terakhir
Status kesehatan umum
selama 5 tahun terakhir
Pola Pola Kebiasaan
Pola Makan
Pola Eliminasi urine
Pole eliminasi bowel

:

:

:
:

:
:
:
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Pola Aktivitas
Pola Tidur
Pola Personal Hygiene

:
:
:

Pemeriksaan Fisik
TTV

TD :

N:

Keadaan UMUM (beri check untuk gejala yang dialami)
Mudah Lelah
Merasa BB menurun
Nafsu Makan menurun
Nafsu makan meningkat
Demam
Keringat malam
Gangguan tidur
Sering pilek
Integumen (beri check untuk gejala yang dialami)
Lesi/ luka pada kulit
Pruritus
Perubahan warna kulita
Perubahan tekstur kulit
Sering memar
Penyembuhan luka lambat
Hempoetik (beri check untuk gejala yang dialami)
Perdarahan abnormal (gusi, feses, urine)
Pembengkakan kelenjar limfe
Anemia
Riwayat transfusi darah
Kepala (beri check untuk gejala yang dialami)
Sakit kepala/ Nyeri kepala
Trauma kepala masa lalu
Gatal gatal di kulit kepala
Rambut rontok/mudah tercabut dan patah
Kulit kepala bersih
Rambut bersih dan bersinar
Mata (beri check untuk gejala yang dialami)
Perubahan pengilhatan
Menggunakan Kaca mata
Nyeri pada mata
Air mata berlebihan
Bengkak disekitar mata
Diplopia
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RR :

S:
YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Mata Kabur
Telinga (beri check untuk gejala yang dialami)
Penurunan pendengaran
Tinitus
Vertigo
Alat bantu dengar
Hidung/Sinus(beri check untuk gejala yang dialami)
Rinorea
Epistaksis
Polip
Mendengkur
Nyeri pada sinus
Riwayat infeksi
Mulut/ Tenggorokan (beri check untuk gejala yang dialami)
Sakit tenggorokan
Lesi/luka pada mulut
Perubahan suara
Kesulitan menelan
Perdarahan pada gusi
Karies
Gigi palsu
Sakit gigi
Leher (beri check untuk gejala yang dialami)
Kekakuan leher
Nyeri tekan
Benjolan/ masa pada leher
Keterbatasan gerak
Pembesaran kelenjar tiroid
Payudara (beri check untuk gejala yang dialami)
Benjolan abnormal pada payudara
Nyeri tekan
Bengkak
Keluar cairan dari puting susu
Perubahan bentuk puting susu
Respirasi (beri check untuk gejala yang dialami)
Batuk
Sesak Napas
Hemoptisis
Sputum
Ronchi
Whezing
Kardiovaskuler (beri check untuk gejala yang dialami)
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YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Nyeri dada/ ketidaknyamanan
Palpitasi
Sesak napas
Dispneu pada aktivitas
Dispneu nokturnal proksimal
Ortopnea
Mur mur
Edema
Varises
Gastrointestinal (beri check untuk gejala yang dialami)
Disfagia
Nyeri ulu hati
Mual dan muntah
Hematemesis
Perubahan nafsu makan
Ikterik
Benjolan/ masa
Diare
Konstipasi
Melena
Hemoroid
Perdarahan rektum
Genitourinaria (beri check untuk gejala yang dialami)
Disuria
Retensi urin
Inkontinensia urin
Poliuria
Oliguria
Nyeri saat berkemih
Neurologi (beri check untuk gejala yang dialami)
Sakit kepala migrain
Kejang
Sinkope
Paralisis
Tremor
Parastesia
Riwayat cidera kepala
Gangguan kordinasi
Gangguan memori
Endokrin (beri check untuk gejala yang dialami)
Intoleransi terhadap panasa
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YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Intolernasi terhadap dingin
Goiter
Pigmentasi kulit
Perubahan rambut
Polifagia
Polidipsia
Poliuria
Reproduksi Pria (beri check untuk gejala yang dialami)
Lesi
Nyeri testikuler
Masa testikuler
Masalah prostat
Penyakit kelamin
Perubahan aktivitas seksual
Reproduksi Wanita (beri check untuk gejala yang dialami)
Lesi
Dispareunia
Nyeri pelvik
Pedarahan
Penyakit kelamin
Menopause
Riwayah operasi
Psikososial (beri check untuk gejala yang dialami)
Cemas
Depresi
Insomnia
Menangis/ sedih
Gugup
Takut
Sulit kosentrasi
Marah
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YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Pemeriksaan Status Fungsional Lansia/ Tingkat Ketergantungan Lansia (Indeks ADL’s Barthel )
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketergantunag lansia dalam terhadap
orang lain dalam memenuhi kebutuhan ADL nya.
Prosedur pemeriksaan : lingkari skor yang sesuai dengan kondisi pasien, lalu jumlahkan total
skor.
Skor 20 = lansia mandiri, 12 – 19 = ketergantungan ringan, 9 – 11 = ketergantungan sedang, 5 –
8 = ketergantungan berat, 0 -4 = ketergantungan total.
Aktivitas
Makan

Kemampuan
Mandiri
Perlu bantuan orang lain untuk memotong
makanan
Tergantung penuh pada pertolongan orang lain
Berpakaian
Mandiri
Sebagian dibantu
Tegantung orang lain
Mandi
Mandiri
Tergantung orang lain
Berjalan / mobilisasi
Mandiri
Dibantu satu orang / walker
Dengan kursi roda
Tidak mampu
Transfer (tidur >>> duduk)
Mandiri
Dibantu satu orang
Dibantu dua orang
Tidak mampu
Naik turun tangga
Mandiri
Perlu pertolongan
Tidak mampu
Mengontrol BAB
Kontinen teratur
Kadang kadang inkontinen
Inkontinen
Mengontrol BAK
Kontinen teratur
Kadang kadang inkontinen
Inkontinen
Menggunakan toilet (pergi ke/dari Mandiri
toilet, melepas/mengenaka celana, Perlu pertolongan
menyeka dan menyiram)
Tergantung orang lain
Membersihkan diri (lap muka, sisir Mandiri
rambut, sikat gigi)
Perlu pertolongan
TOTAL SKOR

Kesimpulan : .......................
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Skor
2
0
1
2
1
0
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0
...........

Pengkajian Status Fungsional / Tingkat Kemandirian (Indeks KATZ)
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemandirian lansia dalam kehidupan
sehari hari.
Prosedur pemeriksaan : berilah nilai ”1” atau ”0” pada skor yang sesuai dengan kondisi pasien,
lalu jumlahkan total skor. Nilai ”1” = mandiri, nilai ”0” = bergantung.
Total Skor 6 = berfungsi sepenuhnya atau lansia mandiri, skor 3 – 5 = gangguan sedang atau
lansia dibantu, skor < 2 = gangguan fungsi berat atau lansia memiliki ketergantungan.
No
1

2

3

Aktivitas Lansia
Mandiri ”1”
Mandi
Tidak membutuhkan bantuan
atau menerima bantuan saat
mandi hanya pada bagian
Skor : .......
tubuh
tertentu
seperti
punggung.
Berpakaian
Mampu mengambil dan
mengenakan secara lengkap
tanpa memerlukan bantuan
Skor : .......
kecil saat menalikan sepatu
Berpindah
Skor : .......

4

Aktivitas

5

Skor : .......
Toileting
Skor : .......

6

Inkontinensia
Skor : .......

Total Skor : .................

Begantung ”0”
Memerlukan bantuna terhadap lebih
dari satu bagian tubuh (tidak mampu
mandi sama sekali)

Memerlkukan bantuan mengambil
dan mengenakana pakaian ataua bila
tidak pasien tidak akan berpakaian
lengkapan atau tidak berpakaian sama
sekali
Bergerak naik turun dari Tidak turun dari tempat tidur sama
tempat tidur dan kursi tanpa sekali apabila turun membeutuhkan
memerlkukan
bantuan bantuan penuh
(mungkin
membutuhkan
pegangan atau walker)
Aktivitas
baik
tanpa Dengan pengawasan dan bantuan
pengawasan atau tanpa penuh
bantuan
Pergi ke toilet, membuka Tidak mampu ke toilet untuk proses
baju, dan membersihkan eliminasi
genitalia
sendiri
tanpa
bantuan
Mengendalikan perkemihan Pengawasan dilakukan, memerlukan
dan defekasi secara mandiri, bantuna
dalam
mengendalikan
kadang
terjadi perkemihan dan defekasi
ketidaksengajaan
Kesimpulan : ...........................................
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Pengkajian Status Kognitif Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kognitif lansia yang berhubungan dengan
memori jangka pendek.
Prosedur pemeriksaan : tuliskan jawaban lansia pada kotak yang tersedia sesuai pertanyaan,
dan beri nilai ”+” untuk jawaban yang benar, dan nilai ”-” untuk jawaban yang salah atau tidak
tau. Hitung jumlah nilai ”-”.
Total kesalahan ”-” 0 -2 = fungsi intelektual utuh, kesalahan 3-4 = kerusakan intelektual ringan,
kesalahan 5 – 6 = kerusakan intelektual sedang, kesalahan 7 – 10 = kerusakan intelektual berat.
No
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Pertanyaan
Jawaban
Tanggal berapa hari ini ?
Hari apa sekarang ?
Apa nama tempat ini ?
Berapa nomor telepon anda.
Dimana alamat anda (jika tidak
memiliki nomor telepon)
Berapa umur anda sekarang ?
Kapan anda lahir ?
Siapa presiden indonesia sekarang ?
Siapa nama presiden sebelumnya ?
Siapa nama kecil ibu anda ?
Kurangi 3 dari 20 dan tetap
pengurangan 3 dari setiap angka
baru semua secara menurun
Total Nilai Kesalahan ( - )

Kesimpulan : .......................
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Nilai (+ / - )

: .......

Pengkajian Aspek Kiginitif dan Fungsi Mental Mini Mental State Exam (MMSE)
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui aspek kognitif dan status mental lansia.
Prosedur pemeriksaan : tuliskan kemampuan menjawab lansia pada kotak skor yang tersedia.
Masing masing pertanyaan memiliki skor maksimal dan tuliskan skor kemampuan lansia
menjawab dan jumlahkah total akhir skorr .
Total skor 24 – 30 = kognitif normal, 17 – 23 = gangguan kognitif ringan, 0 – 16 = gangguan
kognitif berat.
Test
Orientasi

Registrasi

Penilaian
Tanyakan kepada lansia tentang Waktu :
1. Jam
2. Hari
3. Tanggal
4. Bulan
5. Tahun
Tanyakan tentang tempat (dimana
sekarang)
1. Nama tempat
2. Kelurahan
3. Kecamatan
4. Kabupaten
5. Provinsi
Pemeriksa membutuhkan 3 nama benda
Meja
Kursi
Lemari

Skor
Maksimal

5

kita

5

3

Perhatian
perhitungan

(Tiap benda disebutkan dalam satu detik
kemudian meminta pasien mengingat dan
mengulang kembali tiga objek yang
disebutkan pemeriksaan)
dan Menghitung mundur mulai dari angka 100
dikurangi 7, berhenti setelah jawaban kelima
1. 100 – 7 = 93
2. 93 – 7 = 86
3. 86 – 7 = 79
4. 79 – 7 = 72
5. 72 – 7 = 65
Atau mengeja kata K A R T U dari belakang
UTRAK
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5

Skor
Lansia

Mengingat Kembali

Bahasa
Pengulangan

Pengertian Verbal

Perintah tertulis

Menulis Kalimat

Menggambar
Konstruksi

Pasien diminta kembali mengulang 3 nama
yang tadi disebutkan dinomor sebelumnya
Meja
Kursi
Lemari
Reponden menyebutkan tiga benda yang
ditunjuk oleh pemeriksa
Responden mengulang kata kata yang
diucapkan pemeriksa
: NAMUN JIKA AKAN TETAPI
Pemeriksa meminta pasien melakukan tiga
perintah
1. Ambil kertas dengan tangan kanan
2. Lipat kertas menjadi 2 bagian
3. Letakkan kertas dilantai
Pemeriksan menulis satu kata
” TUTUP MATA”
Minta responden melakukan perintah yang
ditulis pemeriksa
Pemeriksa meminta pasien menulis satu
kalima yang bermakna
(Subyek + Predikat + Obyek+ Keterangan)
/ Pasien diminta menirukan gambar dibawah ini

Total Skore
Kesimpulan :
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3
2

1

3

1

1

1

.........

Pengkajian Inventaris Depresi BECK
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat depresi yang dialami lansia.
Prosedur pemeriksaan : lingkari angka sesuai uraian atau jawaban lansia pada masing masing
komponen pemeriksaan dan hitung total akhir skore.
Total Skore 0 – 4 = tidak ada depresi, 5 – 7 = depresi ringan, 8 – 15 = depresi sedang, 16+ =
depresi berat
Skore
Uraian
A. Kesedihan
3

Saya sangat sedih /tidak bahagia dimana saya takdapat menghadapinya.

2
Saya galau / sedih sepanjang waktu dan saya tidak dapat keluar darinya.
1
Saya merasa sedih atau galau.
0
Saya tidak merasa sedih.
B. Pesimisme
3
Saya merasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik.
2
Saya merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang kedepan.
1
Saya merasa berkecil hati mengenai masa depan.
0
Saya tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan.
C. Rasa Kegagalan
3
Saya merasa benar-benar gagal sebagai sebagai orang tua.(suami/istri)
2
Bila melihat kehidupan kebelakang, semua yang dapat saya lihat hanya kegagalan.
1
Saya merasa telah gagal melebihi orang pada umumnya.
0
Saya tidak merasa gagal.
D. Ketidak Puasan
3
Saya tidak puas dengan segalanya.
2
Saya tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun.
1
Saya tidak menyukai cara yang saya gunakan.
0
Saya tidak merasa tidak puas.
E. Rasa Bersalah
3
Saya merasa seolah-olah sangat buruk atau tak berharga.
2
Saya merasa sangat bersalah.
1
Saya merasa buruk / tak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik.
0
Saya tidak merasa benar-benar bersalah.
F. Tidak Menyukai Diri Sendiri
3
Saya benci diri saya sendiri.
2
Saya muak dengan diri saya sendiri.
1
Saya tidak suka dengan diri saya sendiri.
0
Saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri.
G. Membahayakan Diri Sendiri
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3
Saya akan membunuh diri saya sendiri jika saya mempunyai kesempatan.
2
Saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri.
1
Saya merasa lebih baik mati.
0
Saya tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri sendiri.
H. Menarik Diri dari Sosial
3

Saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak perduli pada
mereka semuanya.
2
Saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan mempunyai sedikit
perasaan pada mereka.
1
Saya kurang berminat pada orang lain dari pada sebelumnya.
0
Saya tidak kehilangan minat pada orang lain
I. Keragu-raguan
3
Saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali.
2
Saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan.
1
Saya berusaha mengambil keputusan.
0
Saya membuat keputusan yang baik.
J. Perubahan Gambaran Diri
3
2

Saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikkan.
Saya merasa bahwa aada perubahan-perubahan yang permanen dalam penampilan
saya dan ini membuat saya tak menarik.
1
Saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tak menarik.
0
Saya tidak merasa bahwa saya tampak lebih buruk dari pada sebelumnya.
K. Kesulitan Kerja
3
Saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali.
2
Saya telah mendorong diri saya sendiri dengan keras untuk melakukan sesuatu.
1
Saya memerlukan upaya tambahan untuk mulai melakukan sesuatu.
0
Saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya.
L. Keletihan
3
Saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu.
2
Saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu.
1
Saya merasa lelah dari yang biasanya.
0
Saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya.
M. Anoreksia
3
2
1
0

Saya tidak lagi mempunyai napsu makan sama sekali.
Napsu makan saya sangat memburuk sekarang.
Napsu makan saya tidak sebaik sebelumnya.
Napsu makan saya tidak buruk dari yang biasanya.
Dari Beck AT, Beck RW : Screening depresed patients in family practice (1972)
Total Skore : ………………………… Kesimpulan : …………………………….
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Pengkajian APGAR Keluarga dengan Lansia
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui fungsi sosialisasi lansia.
Prosedur pemeriksaan : berikan skore pada masing masing jawaban lansia dengan skore 0 jika
tidak pernah, 1 jika kadang kadang, dan 2 jika selalu. Hitung total skore dan interprestasikan.
Total skore < 3 = disfungsi keluarga sangat tinggi, skore 4 – 6 = disfungsi keluarga sedang, 7 – 10
=fungsi sosialisasi keluarga sehat
No
1

Fungsi
Adaption

2

Paetherenship

3

Growth

4

Affection

5

Resolve

Uraian
Skore
Saya puas bahwa saya dapat kembali bersama teman
teman/ keluarga saya untuk membantu pada waktu
sesuatu menyusahkan saya
Saya puas dengan cara teman teman/ keluarga saya
membicarakan dan mendukung keinginanan saya untuk
melakukan aktivitas
Saya puas bahwa teman teman/ keluarga saya menerima
dan mendukung keinginan saya melakukan aktivitas
Saya puas bahwa teman teman/ keluarga saya
mengekspresikan efek dan meresepon terhadap emosi
emosi saya seperti marah, sedih atau mencintai
Saya puas dengan cara teman teman/ keluarga saya dan
saya menyediakan waktu bersama sama

Dari Smilkstein G 1982
Total Skore .......

Kesimpulan : ........................................................

25

II. DIAGNOSIS KEPERAWATAN
2.1 ANALISIS DATA
No
Data

Masalah

26

Etiologi

2.2 DIAGNOSA KEPERAWATAN
No

Diagnosa Keperawatan

27

III.

NTERVENSI KEPERAWATAN
Diagnosa Kep

Goal & Objektif

Intervensi

28

Rasional

Diagnosa Kep

Goal & Objektif

Intervensi

29

Rasional

I.

IMPLEMENTASI & EVALUASI
Hari/
Tanggal

Dx. Kep

Implementasi

30

Evaluasi
SOAP

Nama
dan TTD
Perawat

Hari/
Tanggal

Dx. Kep

Implementasi

31

Evaluasi
SOAP

Nama
dan TTD
Perawat
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FORMAT PENILAIAN ASKEP
Nama
NIM
Judul Askep
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

:
:
:

Komponen Penilaian
Kemampuan melaksanakan pengkajian keperawatan pada
lansia
Kemampuan merumuskan diagnose keperawatan pada
lansia
Kemampuan
merencenakan
asuhan
keperawatan
berakaitan dengan masalah yang terjadi pada lansia
Kemampuan melaksanakan pendidikan kesehatan pada
lansia
Kemampuan memberikan bantuan ADL pada lansia
Kemampuan melakukan terapi kognitif pada lansia
Kemampuan melakukan fisik pada lansia
Kemampuan melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan
skrining kesehatan pada kelompok khusus ; lansia
Kemampuan melaksanakan evaluasi tindakan perawatan
pada kelompok khsusus ; lansia
Kemampuan
mendokumentasikan
hasil
asuhan
keperawatan pada kelompok khusus ; ;lansia

Skore
1- 10

.......
1- 10
........
1- 10
........
1- 10
1- 10
1- 10
1- 10
1- 10
1-10

(..........................................)
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.......
........
........
.......
........
........

1- 10

Nilai = Nilai 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = ……………………..
10
Kupang, ........................
Dosen Pembimbing/Penguji

Nilai

........
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FORMAT PENILAIAN PRAKTIK
Nama
NIM
Judul Praktik

No

:
:
:

Kriteria Penilaian

Skore

Nilai

1

Pemahaman dan penguasaan konsep

1-30

………

2

Peran dan kontribusi dalam kegiatan praktik

1-10

………

3

Kemampuan dalam praktik

1-40

……….

4

Kemampuan kerjasama dalam tim

1-10

…………

5

Kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib dalam

1-10

……….

praktik
Nilai = nilai 1 +2 + 3 + 4 + 5
Kupang, ........................
Dosen Pembimbing/Penguji

(..........................................)
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OUTLINE
PENULISAN LAPORAN PENDAHULUAN
1. Halaman depan berisi : Judul, logo Poltekkes, Oleh Nama, NIM, Poltekkes Kemenkes
Kupang Prodi Pendidikan Ners Program Profesi 2019/2020
2. Judul Laporan Pendahuluan ditulis lengkap, contoh : Laporan Pendahuluan Asuhan
Keperawatan Gerontik pada Ny.Y.M 69 Tahun Dengan DM Tipe 2 di Wisma Sakura
3. Konsep Dasar Penyakit terdiri dari : pengertian penyakit, perubahan fisiologi dan
patofisiologi organ tersebut pada lansia, penyebab penyakit, tanda dan gejala,
pemeriksaan penunjang, penanganan farmakologi dan non farmakologi,
4. Konsep Dasar Asuhan Keperawatan terdiri dari : pengkajian ; data subjektif & data
objektif, diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI, Intervensi keperawatan berdasarkan
SIKI
5. Daftar Pustaka

34

OUTLINE
PENULISAN SATUAN ACARA PENYULUHAN
1. Halaman depan berisi : Judul, logo Poltekkes, Oleh Nama, NIM, Poltekkes Kemenkes
Kupang Prodi Pendidikan Ners Program Profesi 2019/2020
2. Topik, Sasaran, Hari tanggal, tempat, waktu
3. Tujuan Intruksional Umum (TIU) dan Tujuan Intruksional Khusus (TIK)
4. Metode Penyuluhan
5. Media yang digunakan
6. Pengorganisasian yang terdiri dari ; pemateri, moderator, faslitator, dan observer.
Tampilkan peran dan tugas masing masing
7. Setingan tempat penyuluhan
8. Rincian Kegiatan (dalam tabel) yang terdiri dari pembukaan, pelaksanaan, evaluasi
9. Kriteria evaluasi yang terdiri dari evaluasi strktur, evaluasi proses, evaluasi hasil
10. Lampiran Materi yang disajikan
11. Daftar Pustaka
12. Laporan Hasil kegiatan Penyuluhan
1) Waktu dan tempat pelaksanaan
2) Karateristik peserta yang hadir
3) Pengetahuan sebelum penyuluhan
4) Pengetahuan setelah penyuluhan
5) Pembahasan
6) Daftar hadir peserta
7) Dokumentasi foto kegiatan
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OUTLINE
PENULISAN PROPOSAL TERAPI MODALITAS
1. Halaman depan berisi : Judul, logo Poltekkes, Oleh Nama, NIM, Poltekkes Kemenkes
Kupang Prodi Pendidikan Ners Program Profesi 2019/2020
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan ; berisi latar belakang, tujuan umum dan tujuan khusus
5. Bab II Tinjauan Teori
6. Bab III Rancangan Kegiatan Terapi
1) Hari tanggal kegiatan
2) Sasaran
3) Waktu dan Tempat kegiatan
4) Alat dan Bahan yang dibutuhkan
5) Pengorganisasian ; Pemimpin terapi, moderator, fasilitator, obsrever
6) Setingan tempat terapi
7) Rincian kegiatan terapi ; dalam tabel yang terdiri dari Pembukaan, pelaksanaan,
evaluasi
7. Bab IV Hasil Kegiatan dan Pembahasan
Hasil kegiatan terdiri dari karateristik peserta yaitu jenis kelamin, usia, riawayar
penyakit, pengetahuan dan keluhan sebelum terapi, pengetahuan dan keluhan
setelah terapi.
Pembahasan yang terdiri dari paragraf teori, paragraf fakta, paragraf opini
8. Daftar Pustaka
8) Lampiran ; form pengetahuan dan keluhan, daftar hadir peserta, dokumentasi foto
kegiatan

36

LOOG BOOK
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CAPAIAN KEGIATAN HARIAN NERS MUDA
STASE KEPERAWATAN GERONTIK
Nama
NIM
Tempat Praktik
Hari/Tanggal

: .....................................................
: .....................................................
: .....................................................
: ...........................s/d.....................

Capaian ini diisi dan ditanda tangani oleh CI/ dosen dengan Penilaian sebagai berikut : Melakukan
sendiri/ mandiri = A, Melakukan dibawa observasi = B, Melakukan dibawa bimbingan = C, Hanya
melihat/observasi = D
No
1
2

3

4
5
6

7
8

9
10
11

Kompetensi
Melakukan
pengkajian
;
anamenesis pada lansia
Melakukan pemeriksaan fisik
lansia

1

2

Melakukan pemeriksaan Indeks
Kemandirian lansia (Indeks
KATZ)
Melakukan pemeriksaan SPMSQ
pada lansia
Melakukan pemeriksaan MMSE
pada lansia
Melakukan
pemeriksaan
Inventaris Depresi Beck pada
Lansia
Melakukan pemeriksaan APGAR
keluarga pada lansia
Merumuskan
diagnose
keperawatan lansia
Menyusun rencana Intervensi
perawatan lansia
Melakukan skrining kesehatan
pada lansia
Melaksanakan
pendidikan
38

3

Ket

12

kesehatan pada lansia
Memberikan bantuan ADL pada
lansia

13

Melakukan latihan kognitif pada
lansia

14

Melakukan terapi tertawa pada
lansia

15

Melakukan terapi bermain pada
lansia

16

Melakukan
terapi
blader
training dan kagel excercise
pada lansia
Melakukan
terapi/bimbingan
spiritual ; meditasi, yoga
Melakukan terapi music pada
lansia
Melakukan terapi senam diabet
Melakukan evaluasi tindakan
keperawatan pada lansia
Membuat laporan/dkoumentasi
keperawatan pada lansia

17
18
19
20
21

Catatan Pembimbing :
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