
22 

 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Biodata 

Pasien masuk rumah sakit 9 Mei 2012 pukul 08.30 WIB, no register 

12399612, pengkajian dilakukan pada tanggal 9 Mei pukul 10.00 WIB di Bagsal 

Edelwais RSU Pandanarang Boyolali.   

1. Identitas  

Identitas pasien, nama An.R, umur 8 tahun. Jenis kelamin laki-laki. 

Agama Islam, pendidikan SD kelas 4, suku bangsa Jawa, alamat Karang 

Gede Boyolali. Hubungan dengan pasien sebagai ibu kandung. Identitas 

masuk rumah sakit RSU Pandanarang Boyolali, masuk tanggal 9 Mei 2012, 

no RM 12399612. Diagnose medis Hernia Inguinalis Lateralis (HIL)  

2. Riwayat Penyakit Sekarang (RPS) 

Keluhan utama saat pengkajian yaitu nyeri pada selakangan paha kiri. 2 

hari sebelum masuk rumah sakit mengeluh nyeri di selangkangan paha kiri 

dan muncul benjolan. 

3. Riwayat penyakit dahulu (RPD) 

An. R saat usia 4 tahun pernah dirawat di RS dengan penyakit hernia dan 

di operasi pada selangkangan paha kanan. 

4. Riwayat penyakit keluarga (RPK) 
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Kakek pasien mempunyai penyakit hernia dan ibu pasien mempunyai 

Hipertensi. 

5. Riwayat pediatric 

a. Pre natal: ibu pasien mengatakan selama hamil mempunyai Hipertensi, 

dan sering memeriksakan kehamilanya di bidan sebanyak 5 kali. 

b. Natal : ibu pasien mengatakan kelahiran di rumah sakit dengan sectio 

caesaria dengan umur kehamilan 7 bulan, berat badan lahir 2.200 gram. 

c. Post natal : setelah lahir pasien mendapat perawatan dirumah sakit dan 

mendapat ASI eksklusif dan ditambah 2 tahun dan mendapat makanan 

tambahan sereal setelah usia 1 tahun. 

6. Riwayat imunisasi 

Macam  Waktu pemberian imunisasi 

BCG 1 bulan    

DPT  2 bulan 3 bulan 4 bulan 

Polio  2 bulan 3 bulan 4 bulan 

Hepatitis B Sesudah 

lahir 

2 bulan 3 bulan  

Campak    9 bulan 

 

7. Riwayat tumbuh kembang 

Miring 2 bulan, tengkurap 3 bulan, duduk 4,5 bulan, gigi tumbuh 5 

bulan, jalan 11 bulan, sekolah 5 tahun. Sekarang BB: 25 kg, TB : 115cm. 
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An. R merupakan anak yang mandiri, rajin membantu orang tua di 

rumah. An. R juga merupakan anak yang mudah bergaul dengan teman-

temanya sehingga An. R mempunyai banyak teman di sekolahnya. Selain 

itu An. R juga rajin mengerjakan PR di rumah. Dalam mengisi waktu luang 

anak sering main bola, manjat pohon dan nonton tv di rumah. 

Selama di rumah sakit kebutuhan An. R tergantung dan dibantu oleh 

perawat dan keluarga, aktifitas An. R terbatas tidak bisa melanjutkan 

aktifitas sekolah dan bermain dengan teman-temanya. 

8. Genogram 
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Keterangan: 

 : Perempuan 

 : laki-laki 

 : Pasien 

 : menikah 

 : Keturunan 

 

 

: Tinggal Serumah 

: Meninggal  

9. Pola fungsional 

a. Pola persepsi tentang kesehatanya 

Pasien yakin penyakitnya pasti sembuh setelah di operasi 

b. Pola nutrisi dan Metabolik 

Sebelum sakit: anak mengatakan makan 3X /hari dengan menu nasi, 

lauk pauk, sayur dan habis 1 porsi dengan BB 24 kg, 

TB 110 cm. pasien minum 7-8 gelas /hari (±1,5 – 2 

liter).   

Selama sakit: anak mengatakan makan 3X /hari dengan menu nasi, lauk 

pauk, sayur dan habis ½ porsi, minum air putih ± 5 

gelas/hari, sebelum dioperasi anak puasa selama 5 jam. 

Setelah di operasi puasa selama 6 jam, setelah itu 

makan bubur dan minum. diit RS TKTP habis, BB 25 

kg, TB 110cm, LILA 20 cm. 
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c. Pola Eliminasi 

Sebelum sakit : anak mengatakan BAB 1-2 x/ hari, dengan konsistensi 

lembek, warna kuning, berampas, berbau khas dan 

anak BAK 5-6x/ hari dengan warna kuning. BAK 

terasa nyeri dan saat BAB muncul benjolan di 

selangkangan 2 hari sebelum masuk RS. 

Selama sakit : anak mengatakan selama di RS belum pernah BAB dan  

nyeri saat BAK. sedangkan pengkajian post operasi hari 

kedua anak sudah bisa BAB dan BAK terasa nyeri  

 

d. Pola istirahat dan tidur 

Sebelum sakit: anak tidur 8-9 jam/ hari dengan nyenyak dan ditambah 

tidur siang 1-2 jam / hari. 

Selama sakit: anak tidur 6-7 jam/ hari ditambah tidur siang 2 jam. Tidur 

anak terganggu karena rasa nyeri pada benjolan di 

selangkangan dan kondisi rumah sakit yang ramai 

sehingga pasien kadang terbangun saat tidur.  

 

e. Pola aktifitas dan latihan 

Sebelum sakit : kebiasaan anak dirumah sehari-hari seperti sekolah, 

bermain, anak suka memanjat pohan, loncat dari pohon 

dan bermain bola dengan teman-temanya. 
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Selama sakit : pre operasi anak tampak meringis kesakitan dan dalam 

melakukan aktifitas seperti makan, mandi, berpakaian 

dan lain sebagainya dibantu keluarga. Dan setelah 

operasi, anak harus bed dres. 

f. Pola persepsi kognitif 

Anak mengatakan bahwa dirinya seorang anak dan menyadari dirinya 

sedang di rawat di Rumah sakit Pandanarang Boyolali , tetapi anak 

kurang mengerti tentang penyakitnya dan dalam proses penyembuhan 

anak  mengikuti tindakan yang dilakukan dokter dan perawat. 

g. Pola persepsi dan konsep diri 

Gambaran diri : Anak mengatakan bahwa sudah  mengetahui tentang 

penyakit yang sedang diderita dan mengatakan cemas 

karena akan di operasi, dan susah untuk berkonsentrasi. 

Ideal diri  : Anak berharap penyakitnya segera sembuh dan bisa 

berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. 

Peran diri  : Anak berperan sebagai anak kedua  dari empat  

bersaudara. 

Harga diri  : Anak dapat menerima keadaannya sekarang karena 

anak beranggapan bahwa semuanya adalah cobaan dari 

Tuhan yang Maha Esa. 

Identitas diri  : Anak berumur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, 

sekolah kelas IV SD. 
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h. Pola Peran dan Hubungan 

Sebelum sakit : Anak berperan sebagai anak kedua dari empat 

bersaudara, sekaligus sebagai pelajar kelas IV SD. 

Hubungan pasien dengan keluarga dan masyarakat 

baik.  

Selama sakit : Anak berperan sebagai anak kedua dari empat  

bersaudara, sekaligus sebagai pelajar kelas IV SD. 

Hubungan pasien dengan keluarga dan masyarakat 

juga baik. terbukti banyak keluarga, saudara dan 

masyarakat yang menjenguk pasien di RS. 

i. Pola Mekanisme Koping Terhadap Stres 

Sebelum sakit : Jika Anak badannya panas, anak dikompres dengan air 

hangat oleh orang tuanya dan anak selalu 

menceritakan masalah kepada orang tuanya. 

Selama sakit : Ibu An. R mengatakan anaknya panas dan dikompres. 

Dan jika ada keluhan langsung lapor ke perawat.  

j. Pola reproduksi dan social 

anak berjenis kelamin laki-laki berumur 8 tahun, sekaligus sebagai 

pelajar kelas IV SD. 

k. Pola nilai dan kepercayaan 

Sebelum sakit : Anak beragama islam dan setiap hari menjalankan 

ibadah sehari-hari, dan mengaji. 
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Selama sakit: Anak hanya bisa berdoa ditempat tidur karena masih 

lemah. 

10. Pemeriksaan fisik 

a. Pre operasi 

1) Keadaan umum : cukup, anak tampak tegang. 

2) Tingkat kesadaran : composmentis 

3) Tanda-tanda vital 

N  : 100X/ mnt 

S  : 36. 5 0 C 

4) Antropometri 

Berat badan  :25 kg 

Tinggi badan  :110 cm 

Lingkar dada  :60 cm 

Lingkar kepala  :53 cm 

Lingkar lengan atas : 20cm 

5) Head to toe 

a) Kepala  : mesocephal, tidak terdapat lesi 

b) Mata   :simetris, tidak anemis 

c) Hidung  : bersih tidak terpasang kanul O2 

d) Telinga  : simetris dan bersih 

e) Mulut  : tidak ada karies 

f) Leher   : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid 

g) Genitalia  :normal tidak terpasang Dower Cateter 
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h) Thorak 

Jantung  

 I : ictus cordis Nampak pada interkosta 5 mid klafikula 

 P : ictus cordis teraba, capirally refill kembali < 2 detik 

 P : suara jantung vesikuler 

 A : suara S1 dan S2 

Paru 

I : kedalaman  nafas normal 

P : fremitus kanan sama dengan kiri 

P : sonor, kanan bawah redup 

A : tidak ada wheezing, sura nafas bronkofesikuler 

i) Abdomen 

I : bentuk simetris, terdapat bekas luka operasi 4cm di kuadran 

kanan bawah dan tampak benjolan dikuadran kiri bawah. 

A :bising usus 26 X/mnt 

P:tympani 

P: terdapat nyeri tekan di kuadran kiri bawah 

 P : nyeri bertambah jika dipakai aktifitas 

 Q : nyeri seperti menusuk-nusuk 

 R :kuadran kiri bawah (selangkangan) 

 S: 2 

 T:  hilang timbul (tak tentu) 

j)  Ekstremitas 
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Atas  : terpasag infuse di kanan atas RL 15 tpm 

Bawah : kiri bawah jika digerakkan akan terasa nyeri 

diselangkangan 

b. Post operasi 

1) Keadaan umum  : lemah 

2) Tingkat kesadaran : composmentis E4V5M6 

3) Tanda-tanda vital 

N: 125X/mnt 

S: 40,1 0 C 

4) Antropometri 

Berat badan  :25 kg 

Tinggi badan  :110 cm 

Lingkar dada  :60 cm 

Lingkar kepala  :53 cm 

Lingkar lengan atas : 20cm 

5) Head to toe 

a) Kepala  : mesocephal, tidak terdapat lesi 

b) Mata   :simetris, tidak anemis 

c) Hidung  : bersih tidak terpasang kanul O2 

d) Telinga  : simetris dan bersih 

e) Mulut  : tidak ada karies 

f) Leher   : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid 

g) Genitalia  :normal tidak terpasang Dower Cateter 
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h) Thoraks 

Jantung: 

 I : ictus cordis Nampak pada interkosta 5 mid klafikula 

 P : ictus cordis teraba, capirally refill kembali < 2 detik 

 P : suara jantung vesikuler 

 A : suara S1 dan S2 

Paru : 

I : kedalaman nafas normal 

P : fremitus kanan sama dengan kiri 

P : sonor, kanan bawah redup 

A : tidak ada wheezing, sura nafas bronkofesikuler 

i) Abdomen 

I : terdapat luka post operasi 5cm di kuadran kiri bawah  

A :bising usus 20 X/mnt 

P: tympani 

P: terdapat nyeri tekan di kuadran kiri bawah, kulit sekitar luka 

post operasi teraba hangat. 

P : nyeri bertambah jika dipakai aktifitas 

Q : nyeri seperti menusuk-nusuk 

R :kuadran kiri bawah (selangkangan), luka post operasi 

S: 3 

T:  hilang timbul (tak tentu) 

j) Ekstremitas 
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Atas : terpasag infuse di kanan atas RL 15 tpm 

Bawah :bawah jika digerakkan akan terasa nyeri diselangkangan 

B. Analisa Data 

1. Pre operasi  

No Data Fokus Etiologi Problem TTD 
1 DS : anak mengatakan takut akan 

di operasi, dan sulit tidur di RS. 
DO: anak tampak tegang 
Anak tampak susah 
berkonsentrasi.  

N  : 100X/ mnt 
S  : 36. 5 0 C 
 

Proses 
penyakit 

Ansietas  fety 

 

2. Post operasi 

No Data Fokus Etiologi Problem TTD 
1 DS: anak mengatakan nyeri pada 

luka post operasi. 
P : nyeri bertambah jika dipakai 

aktifitas 
Q: nyeri seperti menusuk-nusuk 
R:kuadran kiri bawah 

(selangkangan) 
S: 3 
T:  hilang timbul (tak tentu) 

DO:anak tampak meringis 
kesakitan. 
Tanda-tanda vital 

N: 125X/mnt 
S: 40,1 0 C 
 

 
 

Terputusnya 
kontinuitas 
jaringan 

Nyeri  Fety  

2.  DS: Ibu An. R mengatakan 
anaknya panas 
DO:  kulit sekitar luka post operasi 
teraba panas. 
tanda-tanda vital 

N: 125X/mnt 
S: 40,1 0 C 

Port d’entry 
mikroorganisme, 
pembedahan 

Resiko 
infeksi 

Fety  
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3 DS: pasien mengatakan. Semua 
aktifitasnya dibantu oleh 
keluarganya 
DO: tanda-tanda vital 

N: 125X/mnt 
S: 40,1 0 C 

Pengkajian nyeri 
P : nyeri bertambah jika dipakai 

aktifitas 
Q: nyeri seperti menusuk-nusuk 
R: kuadran kiri bawah 

(selangkangan) 
S: 3 
T:  hilang timbul (tak tentu) 

 

pembedahan Intoleransi 
aktifitas 

Fety  

 

C. Diagnose Keperawatan 

Pre operasi 

1. Ansietas berhubungan dengan proses penyakit 

Post perasi 

1. Nyeri berhubungan dengan Terputusnya kontinuitas jaringan 

2. Resiko infeksi berhubungan dengan Port d’entry mikroorganisme, 

pembedahan 

3. Intoleransi aktifitas berhubungan dengan pembedahan 
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D. Rencana Keperawatan 

Pre operasi 

Hari/ 
Tgl 

Tujuan Intervensi Rasional TTD 

Rabu 
09 Mei 
2012 

Diagnose keperawatan 
1. Ansietas 

berhubungan 
dengan proses 
penyakit 

Tujuan: setelah 
dilakukan tindakan 
keperawatan selama 3 
X 24 jam diharapkan 
kecemasan pasien 
dapat hilang, dengan 
criteria hasil ekspersi 
wajah pasien tampak 
rileks. 

 

1. Kaji tingkat 
ansietas anak 

2. Beri motifasi pada 
anak 

3. Mengajarkan 
teknik nafas 
dalam 

4. Libatkan orang 
terdekat pasien 
untuk mendukung 
pasien. 

1. untuk 
mengetahui 
tingkat ansietas 
anak 

2. untuk 
mengurangi 
ansietas. 

3. Untuk 
mengurangi 
ansietas 

4. Orang terdekat 
pasien 
biasanya 
sangat 
menguntungka
n baik untuk 
klien / orang 
terdekat (sering 
kontak 
langsung 

Fety  

   

Post operasi  

Hari/ 
tgl 

Tujuan Intervensi Rasional TTD 

Kamis 
10 Mei 
2012 

Diagnose keperawatan 
1. Nyeri berhubungan 

dengan 
Terputusnya 
kontinuitas jaringan 

Tujuan setelah 
dilakukan tindakan 
keperawatan selama 
3x24 jam nyeri pasien 
dapat berkurang, 
dengan criteria hasil 
skala nyeri pasien 2. 

1. Kaji keluhan 
nyeri anak 

2. Ajarkan teknik 
relaksasi progresif 

3. Beri penjelasan 
pada anak tentang 
nyeri 

4. Jelaskan pada 
orang tua tentang 
nyeri yang 
dirasakan anak 

5. Kolaborasi 

1. mengetahui 
keluhan nyeri 
pada anak 

2. untuk 
mengurangi 
nyeri anak 

3.  untuk 
memberikan 
pengertian 
tentang nyeri 

4.  meningkatkan 
kerjasama pada 

Fety  
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 dengan tim medic 
untuk pemberian 
analgesic sesuai 
indikasi 
 

orang tua untuk 
proses 
keperawatan 

5. mengontrol 
atau 
mengurangi 
nyeri untuk 
meningkatkan 
istirahat dan 
meningkatkan 
kerja sama 
dengan atura 
terapeutik. 

 

Kamis 
10 Mei 
2012 

2. Resiko infeksi 
berhubungan 
dengan Port d’entry 
mikroorganisme, 
pembedahan. 

Tujuan setelah 
dilakukan tindakan 
keperawatan selama 
3x24 jam resiko 
infeksi dapat teratasi 
dengan criteria hasil 
tidak terdapat tanda 
dan gejala infeksi. 

 

1. Kaji keadaan 
luka, adanya 
iflamasi 

2. Pantau tanda 
infeksi 

3. Lakukan tindakan  
perawatan luka 
aseptic dan 
antiseptic 

4. Pertahankan 
balutan luka 
dengan balutan 
kering 

5. Ajarkan cara 
mencegah infeksi 
pada luka 

6. Kolaborasi 
dengan tim medis 
dalam pemberian 
terapi antibiotic 
sesuia indikasi 
 

 

1. perkembangan 
infeksi dapat 
menghambat 
pemulihan 

2. pantau adanya 
ketidaksetabilan 
suhu, 
perdarahan, 
kemerahan, dan  
bengkak. 

3. menurunkan 
resiko 
penyebaran 
infeksi 

4. melindungi 
pasien dari 
kontaminasi 
silang selama 
penggantian 
balutan 

5. untuk mencegah 
infeksi secara 
mandiri 

6. menurunkan 
penyebab dan 
pertumbuhan 
bakteri 
 

Fety  

Kamis 
10 Mei 
2012  

3. intoleransi aktifitas 
berhubungan dengan 
pembedahan. 

1. Kaji kemampuan 
aktifitas anak 

2. Berikan informasi 

1. untuk 
mengetahui 
tingkat 

Fety  
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Tujuan setelah 
dilakukan tindakan 
keperawatan selama 
3x24 jam 
mempertahankan 
fungsi secara normal 
dengan criteria hasil 
pasien mampu 
beraktifitas mandiri 
dimulai dari aktifitas 
sederhana. 

mengenai 
mobilisasi post 
operasi 

3. Berikan 
lingkungan yang 
nyaman 

4. Dorong pasien 
untuk melakukan 
mobilisasi 

5. Anjurkan untuk 
Ikuti aktifitas 
dengan periode 
istirahat 

6. Bantu melakukan 
rentang gerak 
pasif dan aktif 
 

intoleransi 
aktifitas pada 
anak 

2. memberikan 
pengetahuan 
dan motivasi 
pada pasien 

3. menurunkan 
resiko cidera 

4. keterbatasan 
aktifitas 
tergantung 
pada kondisi 
tetapi 
berkembang 
sesuai 
toleransi 

5. meningkatkan 
penyembuhan 
dan 
membentuk 
kekuatan otot 

6. meningkatkan 
kekuatan otot 
abdomen dan 
fleksor dari 
tulang 
belakang 
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E. implementasi keperawatan 

Pre Operasi  

No 
Dx 

Hari / Tgl/ 
Jam 

Tindakan Respon TTD 

I Rabu 09 
Mei 2012 
10.00 WIB 

Mengkaji ansietas anak 
terhadap tindakan pre operasi 

DS: anak mengatakan 
takut dioperasi 
 
DO: ekspresi wajah 
tegang.  
Tanda-tanda vital 
N  : 100X/ mnt 
S  : 36. 5 0 C 
 

Fety  

I 10.20 WIB Mengukur tanda-tanda vital 
anak: nadi dan suhu 

DS: anak tidur di bed 
 
DO: Tanda-tanda vital 
N  : 100X/ mnt 
S  : 36. 5 0 C 

 

Fety  

I 15.00 WIB Memberikan motifasi pada 
anak terhadap tindakan pre 
operasi 

DS: anak mengatakan 
siap untuk operasi 
 
DO: anak tampak lebih 
rileks 

Fety  

I 19.30 WIB Mengajarkan teknik nafas 
dalam 

DS: anak mengatakan 
dapat mengikuti perawat 
 
DO: anak mampu 
menirukan nafas dalam 
dengan benar 

Fety  

I 20.00 WIB Menganjurkan pada ibu untuk 
memberikan motivasi pada 
An. R terhadap tindakan pre 
operasi 

DS: anak mengatakan 
siap untuk di operasi 
 
DO: ibu pasien tampak 
memberikan semangat 
pada An. R. 

Fety  

 

Post Operasi 

No 
Dx 

Hari / Tgl/ 
Jam 

Tindakan Respon TTD 

I,II , 
III 

Kamis 10 
Mei 2012 

Mengkaji keadaan Umum dan 
tanda-tanda vital: nadi dan 

DS: anak mengatakan 
lemas dan badanya 

Fety  
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10.00 WIB suhu panas 
 
DO:  N: 125X/mnt 

S: 40,1 0 C 
 

II, 
III 

10.30 WIB memberian parasetamol 250 
mg per oral 

DS: anak mengatakan 
bersedia minum obat 

DO: obat masuk tidak 
ada alergi 

Fety  

I 17.00 WIB Mengkaji keluhan skala nyeri 
anak 

DS: anak mengatakan 
nyeri pada luka post 
operasi dan nyeri saat 
BAK 
 P : nyeri bertambah 

jika dipakai 
aktifitas 

Q: nyeri seperti 
menusuk-nusuk 

R: kuadran kiri bawah 
(selangkangan) 

S: 3 
T:  hilang timbul (tak 
tentu) 
 

DO: anak tidur di bed 
Tanda-tanda vital: 
N: 125X/mnt 
S: 40,1 0 C 
 
 
 

Fety  

I 17.20 WIB Menjelaskan pada anak dan 
keluarga mengenai mobilisasi 
post operasi 

DS: anak mengatakan 
“ya mbak” 

DO: anak tampak 
mendengarkan music di 
HPnya. 

Fety  

III 17.30 WIB Memberikan informasi 
mengenai mobilisasi post 
operasi pada anak dan 
keluarga 

DS: keluarga mengatakan 
mengerti dengan 
penjelasan 

DO: keluarga tampak 
faham dengan 
penjelasan yang 
diberikan   

Fety  

I,III  19.00 WIB Memberikan posisi yang 
nyaman  

DS: anak mengatakan 
nyaman dengan posisi 
spine. 

Fety 
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DO: anak tampak rileks 

I 19.30 WIB Menjelaskan pada orang tua 
tentang nyeri yang dirasakan 
anak 

DS: orang tua 
mengatakan akan sabar 
dengan anaknya 

DO: orang tua tampak 
mengerti penjelasan 
yang diberikan 

Fety  

I 21.30 WIB Mengajarkan teknik nafas 
dalam 

DS: anak mengatakan 
dapat menirukan cara 
nafas dalam 

 
DO: anak dapat 

menirukan cara nafas 
dalam yang benar 

Fety  

II 22.00 WIB Memberikan antibiotic 
amoxixilin 500mg 

DS: anak mengatakan 
mau minum obat 

 
DO: obat masuk dan 

tidak ada alergi 

Fety  

II I 05.30 WIB Mengajarkan mobilisasi pada 
anak: miring dan duduk 

DS: anak mengatakan 
mau duduk dan 
berjalan-jalan 

 
DO: anak tampak 

kooperatif   

Fety  

II Jum’at  
11 Mei 
2012 
06.00 

memberikan antibiotic 
amoxicillin  500mg 

DS: pasien mengatakan 
mau minum obat 

 
DO: obat masuk dan 

tidak ada alergi 

Fety  

II 06.20 WIB Menganjurkan pada keluarga 
agar menjaga balutan tetap 
kering 

DS: keluarga mengatakan 
mengerti cara mensibin 
yang tidak membasahi 
balutan luka post 
operasi 

DO: kelurga tampak 
mengerti dengan 
penjelasan yang 
diberikan. 

Fety   

II  06.30 WIB Mengkaji balutan luka post 
operasi dari tanda-tanda 
operasi. 

DS: anak mengatakan 
panasnya berkurang 

DO: sekitar balutan tidak 
terdapat bengkak, 
merah, panas.  

Fety  

I,II, 08.00 WIB Mengkaji tanda-tanda vital: DS: pasien tampak lebih Fety  
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III  nadi dan suhu sehat 
DO: tanda-tanda vital 

N: 90X/mnt 
S: 37 0 C 
 

II 08.20 WIB Mengkaji keadaan balutan DS: anak mengatakan 
nyeri pada luka operasi 
skala nyeri 2 

 
DO: balutan tampak 

kering. 

Fety  

III 09.00 WIB Mengkaji kemampuan 
aktifitas anak 

DS: anak mengatakan 
dapat jalan-jalan 

 
DO: anak tampak lebih 
sehat 

Fety  

III  10.00 WIB Mengajarkan mobilisasi: 
miring dan duduk pada anak 

DS: anak mengatakan 
dapat miring dan jalan-
jalan 

 
DO:anak mempraktekan 

sesuai yang di ajarkan 
 

Fety  

III 10.20 WIB Menanjurkan anak untuk 
istirahat setelah latihan 
mobilisasi 

DS: anak mengatakan 
“ya mbak” 

 
DO: anak duduk di bed 

Fety  

II 12.30 WIB memberikan antibiotic 
amoxicillin  500mg 

DS: anak mengatakan 
mau minum obat 

 
DO: obat masuk dan 

tidak ada alergi 

Fety  

II  13.00 WIB Menganjurkan anak dan 
keluarga untuk menjaga 
balutan lukapost operasi tetap 
kering setelah di rumah 

DS: anak mengatakan 
akan menjaga balutan 
luka kering. 

 
DO:anak tampak 

mengerti dengan 
penjelasan perawat 

Fety  

III 13.30 WIB Menganjurkan pada anak 
untuk mobilisasi di rumah 

DS: anak dan keluarga 
mengatakan akan 
latihan gerak  

 
DO: anak dan keluarga 

tampak mengerti 
dengan penjelasan 

Fety  
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perawat 
III 13.20 WIB Menganjurkan pada keluarga  

membantu anak untuk latihan 
mobilisasi setelah dirumah 

DS: keluarga mengatakan 
akan menjaga anaknya 

DO: keluarga tampak 
mengerti penjelasan 
mobilisai dirumah. 

Fety  

I 14.30 WIB Mengkaji keadaan Umum dan 
vital sign: nadi dan suhu 

DS: anak mengatakan 
panasnya turun 
 
DO: tanda-tanda vital 
N: 90X/mnt 
S: 37 0 C 
 

Fety  

II 15.00 WIB Menganjurkan anak dan 
keluarga untuk control luka ke 
rumah sakit 

DS: anak  dan keluarga 
mengatakan akan control 
minggu depan 
 
DO: anak tampak sehat 

Fety  

II 15.10 WIB Menganjurkan pada anak 
untuk menghabiskan obat 
amoxicillin setelah dirumah 

DS: anak mengatakan 
akan tetap minum obat 
setelah dirumah 
DO: anak mengerti 
dengan penjelasan 
perawat 

Fety  

 

F. Evaluasi Tindakan 

Pre Operasi 

No 
Dx 

Hari/ Tgl/ 
Jam 

Evaluasi TTD 

I Rabu 09 
Mei 2012 
23.00 WIB 

S: anak mengatakan takut di operasi 
O: 

a. anak tampak lebih rileks dan tenang 
b. Nadi 100x/ menit 
c. anak mengatakan siap di operasi 

A: masalah ansietas teratas sebagian 
P: lanjutkan intervensi 

a. Kaji KU dan tanda-tanda vital 
b. Observasi kecemasan anak 

 

Fety  
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Post Operasi 

No 
Dx 

Hari/ Tgl/ 
Jam 

Evaluasi TTD 

I Kamis 10 
Mei 2012 
22.00 WIB 

S: anak mengatakan nyeri pada luka post operasi 
P : nyeri bertambah jika dipakai aktifitas 
Q: nyeri seperti menusuk-nusuk 
R: kuadran kiri bawah (selangkangan) 
S: 2 
T:  hilang timbul (tak tentu) 

 
O:  

a. anak tampak meringis kesakitan 
b. Skala nyeri anak 2 

A: masalah nyeri teratasi  
P: lanjutkan intervensi 
Observasi nyeri 
Ajarkan teknik relaksasi 

Fety  

II 22.10 WIB S: anak mengatakan badanya panas 
O: kulit sekitar luka post operasi teraba hangat 
Suhu 40,10 C 
A: masalah resiko infeksi belum teratasi 
P: lanjutkan intervensi 
Pantau suhu anak 
Anjurkan untuk tetap minum obat 

Fety  

III 22.15 WIB S: anak mengatakan lemes 
O: anak tampak lemah 
Tanda-tanda vital 
N: 125X/mnt 
S: 40,1 0 C 
O: masalah mobilitas fisik belum teratasi 
A: lanjutkan intervensi 
Anjurkan anak untuk melakukan aktifitas sesuai 
kemampuan 

Fety  

I Jum’at 11 
Mei 2012 
14.30 WIB 

S: anak mengatakan nyeri pada luka post operasi 
P : nyeri bertambah jika dipakai aktifitas 
Q: nyeri seperti menusuk-nusuk 
R: kuadran kiri bawah (selangkangan) 
S: 3 
T:  hilang timbul (tak tentu) 

 
O:  

a. anak tampak meringis kesakitan 
b. Skala nyeri anak 3 

A: masalah nyeri teratasi sebagian 
P: intervensi dilanjutkan 

Fety  
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Anjurkan anak untuk melakukan relaksasi setelah dirumah 
 

II 14.40 WIB S: anak mengatakan panas turun 
O: kulit sekitar luka post operasi teraba hangat 
Suhu 370 C 
A: masalah resiko infeksi teratasi 
P: lanjutkan intervensi 
Anjurkan untuk minum obat sampai habis setelah di 
rumah 

Fety  

III 14.50 WIB S: pasien mengatakan bisa jalan-jalan  
O: pasien tampak sehat 
Tanda-tanda vital 
N: 90X/mnt 
S: 37 0 C 
O: masalah mobilitas fisik teratasi 
A: lanjutkan intervensi 
Anjurkan pasien untuk melakukan aktifitas sesuai 
kemampuan setelah dirumah 

Fety  

 

 

 

  


