
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Konsep Dasar Ibu Postpartum Primipara dengan Defisit Pengetahuan 

Tentang Perawatan Payudara 

1. Pengertian postpartum primipara 

a. Pengertian postpartum 

Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta 

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil 

(Sutanto, 2018). Masa nifas (puerperium) dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya 

plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu (Sutanto, 2018). Masa 

nifas pada ibu dapat diuraikan menjadi tiga tahapan. Berikut merupakan tahapan 

masa nifas menurut Nugroho et al (2014) : 

1) Puerperium dini, yaitu suatu masa kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk 

berdiri dan berjalan-jalan. 

2) Puerperium intermedial, adalah suatu masa dimana kepulihan dari organ-organ 

reproduksi selama kurang lebih enam minggu. 

3) Remote puerperium, yakni waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat 

kembali dalam keadaan sempurna. 

b. Pengertian Primipara 

Primipara adalah seorang wanita yang pernah sekali melahirkan janin yang 

mencapai viabilitas (Arma et al., 2015) 
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2. Defisit pengetahuan 

a. Pengertian pengetahuan  

      Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu melalui panca indera yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan perabaan. Pengetahuan 

didapatkan dari pengalaman orang lain, pendidikan serta media masa atau 

lingkungan (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri, sikap serta perlikau seseorang, sehingga 

pengetahuan dikatakan sebagai indikator yang mendukung sikap seseorang dalam 

melakukan suatu tindakan (Notoatmodjo, 2012). 

b. Pengertian defisit pengetahuan 

Defisit pengetahuan adalah ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang 

berkaitan dengan topik tertentu ((Tim Pokja SDKI PPNI, 2017). 

c. Tingkat pengetahuan 

Menurut Novita & Franciska (2012), pengetahuan dalam domain kognitif 

terbagi menjadi enam tingkatan yaitu sebagai berikut : 

1) Tahu (know) 

Tahu merupakan tingkat pengetahuan paling rendah yang diartikan sebagai 

mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk juga mengingat 

kembali terhadap rangsangan yang diberikan sebelumnya. Kata kerja yang dapat 

digunakan sebagai tolak ukur orang lain mengetahui apa yang dipelajari yaitu 

menyebutkan, menyatakan, dan sebagainya. Misalnya : Ibu post partum dapat 

menyebutkan pengertian dari perawatan payudara. 
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2) Memahami (comprehension) 

Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan kembali objek yang 

diketahui dengan menginterpretasikan objek tersebut dengan benar. Orang yang 

sudah dikatakan paham adalah orang yang mampu menjelaskan, menyebutkan 

contoh, dan menyimpulkan objek yang telah dipelajari. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada kondisi yang sebenarnya. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan menjabarkan materi ke dalam komponen-

komponen, tetapi masih terdapat kaitan antara satu dengan yang lain. 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis berarti suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu objek. 

d. Faktor yang memengaruhi pengetahuan 

Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo (2012), 

adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan seseorang di dalam dan di luar sekolah yang 

berlangsung seumur hidup. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka 
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semakin mudah kemampuan seseorang untuk memahami hal baru dan 

menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 

2) Informasi 

Seseorang yang memiliki keluasan informasi akan semakin memberikan 

pengetahuan yang lebih jelas. Faktor informasi yang diterima secara berulang serta 

motivasi yang dimiliki untuk memperoleh informasi tersebut akan meningkatkan 

pengetahuan seseorang terhadap suatu hal. 

3) Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran dari pengetauan yang didapatkan dengan cara mengulang kembali 

pengetahuan tersebut dalam memecahkan masalah yang dihadapi.  

4) Budaya 

Budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, karena 

apa yang sampai kepada dirinya biasanya terlebih dahulu disaring berdasarkan 

kebudayaan yang mengikatnya. 

5) Sosial ekonomi 

Tingkatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disesuaikan dengan 

penghasilan yang ada sehingga menuntut pengetahuan yang dimiliki harus 

digunakan semaksimal mungkin. Begitupun dengan mencari bantuan ke sarana 

kesehatan yang ada, maka akan disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh. 

3. Perawatan payudara 

a. Pengertian perawatan payudara 

Perawatan payudara adalah suatu tindakan pada ibu pasca bersalin untuk 

merawat payudara yang dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan orang lain 



12 
 

(Nugroho et al., 2014). Perawatan payudara pada masa nifas adalah suatu 

kebutuhan bagi ibu yang baru saja melahirkan (Maritalia, 2017). Gerakan pada 

perawatan payudara dapat merangsang kelenjar-kelenjar payudara sehingga 

memengaruhi hipofise untuk mengeluarkan hormone prolactin memengaruhi 

jumlah produksi ASI dan hormon oksitosin memengaruhi pengeluaran ASI 

(Saryono & Pramitasari, 2009). Dengan melakukan perawatan payudara secara 

tepat yang biasanya berupa pengurutan menggunakan bahan dan alat-alat alami, 

diharapkan ibu merasa lebih nyaman dalam menyusui bayinya dan terhindar dari 

masalah menyusui seperti putting terbenam dan bendungan ASI (Nugroho et al., 

2014). 

b. Tujuan perawatan payudara 

Perawatan payudara selama periode menyusui bertujuan untuk merangsang 

produksi air susu ibu dan mengurangi risiko luka saat menyusui (Deswani, 2010) 

c. Manfaat perawatan payudara 

Menurut Nugroho et al (2014), terdapat beberapa manfaat dari perawatan 

payudara pada ibu post partum apabila dilakukan dengan rutin yaitu dua kali sehari 

saat mandi pagi dan mandi sore. Adapun manfaat dari perawatan payudara yaitu : 

1) Memperlancar aliran ASI ibu. 

2) Memelihara kebersihan payudara sehingga bayi mudah menyusu pada ibunya. 

3) Melenturkan dan menguatkan putting susu sehingga bayi mudah menyusu. 

4) Mengurangi risiko luka saat bayi menyusu. 

5) Untuk menjaga bentuk payudara dan persiapan psikis ibu menyusui. 

6) Mencegah penyumbatan pada payudara. 
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d. Cara perawatan payudara  

Menurut Nugroho et al (2014), cara yang dapat dilakukan untuk melakukan 

perawatan payudara pada ibu postpartum adalah menjaga kebersihan puting 

payudara dan melakukan pengurutan payudara dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1) Membersihkan puting payudara. 

a) Buka pakaian ibu. 

b) Letakkan handuk di atas pangkuan ibu dan tutuplah payudara ibu dengan 

menggunakan handuk. 

c) Buka handuk pada daerah payudara dan letakkan di pundak ibu. 

d) Kompres puting susu dengan menggunakan kapas minyak selama tiga sampai 

lima menit agar epitel yang lepas tidak menumpuk, lalu bersihkan kerak-kerak 

pada puting susu. 

e) Tariklah puting susu keluar terutama untuk puting susu yang datar dan 

bersihkan. 

f) Ketuk-ketuk sekeliling puting susu dengan ujung-ujung jari. 

2) Pengurutan payudara 

a) Pengurutan I 

(1) Licinkan kedua tangan dengan baby oil. 

(2) Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, lakukan gerakan kecil dengan 

dua atau tiga jari tangan mulai dari pangkal payudara dengan gerakan memutar 

berakhir pada daerah puting. Gerakan dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali. 
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b) Pengurutan II 

Membuat gerakan memutar sambil menekan dari pangkal payudara dan 

berakhir pada puting susu (dilakukan 20 sampai 30 kali) pada kedua payudara. 

c) Pengurutan III 

Meletakkan kedua tangan diantara payudara, mengurut dari tengah ke atas 

sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan keduanya perlahan. 

d) Pengurutan IV 

Mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah pangkal kearah puting 

susu. Setelah melakukan pengurutan, payudara dikompres dengan air hangat dan 

bergantian dengan air dingin dengan durasi kira-kira lima menit, kemudian 

keringkan dengan handuk dan pakailah BH khusus yang dapat menopang dan 

menyangga payudara. 

e. Dampak tidak melakukan perawatan payudara 

Menurut Nugroho et al (2014), ada berbagai dampak negatif yang dapat timbul 

jika tidak dilakukan perawatan payudara pada ibu nifas sedini mungkin adalah 

sebagai berikut : 

1) Puting susu terbenam 

      Keadaan yang tidak jarang ditemui adalah terdapatnya putting payudara ibu 

terbenam (retracted nipple), sehingga tidak mungkin bayi dapat menghisap dengan 

baik. Puting susu yang terbenam dapat dikoreksi secara perlahan dengan cara 

mengurut ujung puting susu dan sedikit menarik-nariknya dengan jari-jari tangan 

atau dengan pompa khusus. 
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2) Bendungan ASI 

      Bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara oleh 

karena ekspansi dan tekanan dari produksi serta penampungan ASI. Kejadian 

bendungan ASI ini terjadi tiga sampai lima hari setelah persalinan dengan 

mengerasnya dan membengkaknya payudara yang disertai dengan rasa nyeri. 

      Tatalaksana yang dapat dilakukan pada ibu dengan bendungan ASI adalah 

menyangga payudara ibu dengan bra yang pas, kompres payudara dengan 

menggunakan kain basah atau hangat selama lima menit dan mengurut payudara 

dari arah pangkal menuju puting. 

      Menurut hasil penelitian Meihartati (2017) yang dilakukan di Poskesdes 

Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Umbu dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara perawatan payudara dengan kejadian bendungan 

ASI. 

3) Mastitis  

Mastitis adalah peradangan pada payudara. Payudara menjadi merah, bengkak, 

dan terkadang disertai dengan rasa nyeri dan panas, suhu tubuh meningkat. Didalam 

terasa ada masa padat, dan diluarnya kulit menjadi merah. Kejadian ini terjadi pada 

masa nifas satu sampai tiga minggu setelah persalinan diakibatkan oleh sumbatan 

saluran susu yang berlanjut. Kejadian ini disebabkan oleh kurangnya air susu ibu 

yang dikeluarkan dan dapat juga karena kebiasaan menekan payudara dengan jari 

atau karena tekanan Bra. Tindakan yang dapat dilakukan adalah kompres hangat 

dan melakukan pemijatan pada payudara. 
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Puskesmas Kaliwungu 

Kabupaten Kudus Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

pemberian praktik perawatan payudara dengan kejadian mastitis (Cholifah, 2015). 

 

 Konsep Asuhan Keperawatan Ibu Post Partum Primipara Dengan Defisit 

Pengetahuan Tentang Perawatan Payudara 

1. Pengkajian 

      Pengkajian merupakan kegiatan menganalisis informasi, yang dihasilkan dari 

pengkajian skrining untuk menilai suatu keadaan normal atau abnormal, kemudian 

nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dengan diagnosis keperawatan 

yang berfokus pada masalah atau resiko. Pengkajian harus dilakukan dengan dua 

tahap yaitu pengumpulan data (informasi subjektif maupun objektif) dan 

peninjauan informasi riwayat pasien pada rekam medik (Nanda, 2017). Tahap 

pengkajian dari proses keperawatan merupakan proses dinamis yang terorganisasi 

dan meliputi empat aktivitas dasar atau elemen dari pengkajian yaitu pengumpulan 

data secara sistematis, memvalidasi data, memilah, dan mengatur data serta 

mendokumentasikan data dalam format (Tarwoto & Wartonah, 2015).  

Terdapat 14 jenis subkategori data yang harus dikaji di dalam pengkajian 

asuhan keperawatan yakni respirasi, sirkulasi, nutrisi atau cairan, eliminasi, 

aktivitas atau latihan, neurosensori, reproduksi atau seksualitas, nyeri atau 

kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan atau perkembangan, kebersihan diri, 

penyuluhan atau pembelajaran, interaksi sosial, dan keamanan atau proyeksi (Tim 

Pokja SDKI PPNI, 2017). Dalam hal ini, masalah yang diambil  termasuk ke dalam 

kategori perilaku dan subkategori penyuluhan dan pembelajaran. 
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Pengkajian yang dilakukan pada masa nifas terdiri dari Biodata klien yang 

mencakup identitas klien, keluhan utama yang berkaitan dengan masa nifas, riwayat 

kesehatan, riwayat perkawinan, riwayat obstetric, riwayat KB, data pengetahuan,  

pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemeriksaan fisik dan data penunjang 

(Ambarwati & Wulandari, 2010) 

Menurut Nugroho (2014), pengkajian yang dilakukan pada ibu postpartum 

meliputi biodata klien, riwayat obstetrik, riwayat haid, riwayat perkawinan, riwayat 

KB dan pemeriksaan fisik. 

a. Biodata klien 

Biodata yang mencakup identitas klien tentang : nama, umur, pendidikan, 

pekerjaan, suku/bangsa, agama, alamat, no. medical record, nama suami, umur 

suami, pendidikan suami, pekerjaan suami, suku/bangsa suami, alamat dan tanggal 

pengkajian (Nugroho et al., 2014) 

b. Keluhan utama 

Keluhan utama diperlukan untuk mengetahui masalah yang berkaitan dengan 

masa nifas, misalnya klien merasa mulas, sakit pada jalan lahir karena adanya 

jahitan pada perineum (Ambarwati & Wulandari, 2010) 

c. Riwayat kesehatan 

1) Riwayat kesehatan yang lalu 

Data yang diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat atau 

penyakit akut, kronis seperti : jantung, hipertensi, asma, yang dapat mempengaruhi 

pada masa nifas ibu. 
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2) Riwayat kesehatan sekarang 

Data-data kesehatan sekarang pada ibu nifas diperlukan untuk mengetahui 

kemungkinan adanya penyakit yang diderita pada saat ini yang ada hubungannya 

dengan masa nifas dan bayinya. 

3) Riwayat kesehatan keluarga 

Riwayat ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh 

penyakit keluarga terhadap gangguan kesehatan padien dan bayinya, yaitu apabila 

ada penyakit keluarga yang menyertainya (Ambarwati & Wulandari, 2010) 

d. Riwayat haid 

Umur menarche pertama kali, lama haid, jumlah darah yang keluar, siklus haid, 

hari pertama haid terakhir, perkiraan tanggal partus (Nugroho et al., 2014) 

e. Riwayat perkawinan 

Berapa kali menikah? status menikah syah atau tidak? (Nugroho et al., 2014) 

f. Riwayat obstetrik 

1) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

Berapa kali ibu hamil, apakah pernah abortus, jumlah anak, cara persalinan 

yang lalu, penolong persalinan, keadaan nifas yang lalu (Ambarwati & Wulandari, 

2010). 

2) Riwayat persalinan sekarang 

Tanggal persalinan, jenis persalinan, jenis kelamin anak, keadaan bayi meliputi 

panjang badan, berat badan, penolong persalinan (Ambarwati & Wulandari, 2010) 

g. Riwayat KB 

Kaji pengetahuan klien dan pasangannya tentang kontrasepsi, jenis kontrasepsi 

yang pernah digunakan, keluhan yang dirasakan ketika menggunakan kontrasepsi, 
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kebutuhan kontrasepsi yang akan datang atau rencana penambahan anggota 

keluarga dimasa mendatang (Ambarwati & Wulandari, 2010). 

h. Data pengetahuan 

Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan ibu tentang perawatan setelah 

melahirkan sehingga akan menguntungkan selama masa nifas (Ambarwati & 

Wulandari, 2010) 

i. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

1) Nutrisi 

Menggambarkan tentang pola makan dan minum yang meliputi nafsu makan, 

frekuensi, banyak, jenis makanan dan juga makanan pantangan. 

2) Eliminasi 

Menggambarkan pola fungsi sekresi yaitu kebiasaan buang air besar dan 

kebiasaan buang air kecil meliputi frekuensi, jumlah, konsistensi, warna dan baru, 

apakah terjadi diuresis setelah melahirkan, apakah terjadi retensi urine karena takut 

luka episiotomi, apakah perlu bantuan, dan kebiasaan penggunaan toilet. 

3) Istirahat 

Menggambarkan pola istirahat dan tidur pasien, berapa jam pasien tidur, 

kebiasaan sebelum tidur misalnya membaca, kebiasaan tidur siang, penggunaan 

waktu luang.  

4) Personal hygiene 

Dikaji untuk mengetahui apakah ibu selalu menjaga kebersihan tubuh terutama 

pada daerah genetalia, karena pada masa nifas masih mengeluarkan lochea. 
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5) Aktivitas 

Pada pola ini dikaji pengaruh aktivitas terhadap kesehatannya. Apakah ibu 

melakukan ambulansi, seberapa sering, apakah kesulitan, dengan bantuan atau 

sendiri (Ambarwati & Wulandari, 2010) 

j. Pemeriksaan fisik 

1) Keadaan umum : tingkat kesadaran. 

2) BB, TB, LLA, tanda vital normal (RR konsisten, nadi cenderung bradikardi, 

suhu 36,5-37,5 derajat celcius, respirasi 16-24x/menit) 

3) Kepala : rambut, wajah, mata (conjungtiva), hidung, mulut, fungsi pengecapan, 

pendengaran, dan leher. 

4) Payudara : pembesaran, simetris, pigmentasi, warna kulit, keadaan areola dan 

putting susu, stimulation nepple erexi, kepenuhan atau pembengkakan, 

benjolan, nyeri, produksi laktasi atau kolostrum, perabaan pembesaran kelenjar 

getah bening di ketiak. 

5) Abdomen : teraba lembut, kenyal, muskulus rektus abdominal untuh atau 

terdapat diastasis, distensi, striae, tinggi fundus uteri, konsistensi, lokasi, 

kontraksi uterus, nyeri, perabaan distensi blas. 

6) Anogenital : lihat struktur, regangan, udema vagina, keadaan liang vagina (licin, 

kencur), adalah hematom, nyeri, tegang. Perineum : keadaan luka episiotomy, 

ekimosis, edema, kemerahan, eritema, drainage. Lochea (warna, jumlah, bau, 

bekuan darah atau konsistensi), anus : hemoroid dan thrombosis pada anus. 

7) Muskuloskeletal : tanda human, edema, tekstur kulit, nyeri bila dipalpasi, dan 

kekuatan otot. 
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Dalam pengkajian pada ibu postpartum primipara dengan defisit pengetahuan 

tentang perawatan payudara, yang menjadi fokus pengkajiannya adalah dalam data 

pengetahuan dan pemeriksaan fisik ibu. Menurut Tim Pokja SDKI PPNI (2017), 

gejala dan tanda mayor minor yang menyertai klien dengan defisit pengetahuan 

adalah sebagai berikut : 

Gejala dan tanda mayor : 

1) Subjektif : 

a. Menanyakan masalah yang dihadapi. 

2) Objektif : 

a. Menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran. 

b. Menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. 

Gejala dan tanda minor : 

1) Subjektif : 

(tidak tersedia) 

2) Objektif : 

a. Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat. 

b. Menunjukkan perilaku berlebihan (missal apatis, bermusuhan, agitasi, 

hysteria). 

2. Diagnosis keperawatan 

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon 

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik 

yang berlangsung aktual maupun potensial (Tim Pokja SDKI PPNI, 2017).  

Diagnosis keperawatan memiliki dua komponen utama yaitu masalah 

(problem) yang merupakan label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti 
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dari respons klien terhadap kondisi kesehatan, dan indikator diagnostik. Indikator 

diagnostik terdiri atas penyebab, tanda/gejala dan faktor risiko. Pada diagnosis 

aktual, indikator diagnostik hanya terdiri atas penyebab dan tanda/gejala. 

 Diagnosis keperawatan yang ditegakkan dalam masalah ini adalah defisit 

pengetahuan tentang perawatan payudara berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi dibuktikan dengan menanyakan masalah yang dihadapi, menunjukkan 

perilaku tidak sesuai anjuran, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah, 

menjalani pemeriksaan yang tidak tepat, menunjukkan perilaku berlebihan (mis. 

apatis, bermusuhan, agitasi, hysteria) yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1 

Diagnosis Keperawatan Ibu Postpartum Primipara Dengan 

Defisit Pengetahuan Tentang Perawatan Payudara 

 
Diagnosis Keperawatan Etiologi Tanda dan Gejala 

Defisit pengetahuan 

Kategori : Perilaku 

Subkategori : 

Penyuluhan dan 

Pembelajaran 

Definisi : ketiadaan atau 

kurangnya informasi 

kognitif yang berkaitan 

dengan topik tertentu 

 

1. Keterbatasan kognitif 

2. Gangguan fungsi 

kognitif 

3. Kekeliruan mengikuti 

anjuran 

4. Kurang terpapar 

informasi 

5. Kurang minat dalam 

belajar 

6. Kurang mampu 

mengingat 

7. Ketidaktahuan 

menemukan sumber 

informasi 

 

Gejala dan tanda mayor : 

Subjektif : 

Menanyakan masalah yang 

dihadapi. 

Objektif : 

Menunjukkan perilaku tidak 

sesuai anjuran, menunjukkan 

persepsi yang keliru terhadap 

masalah. 

Gejala dan tanda minor : 

Subjektif :  

(tidak tersedia) 

Objektif : 

Menjalani pemeriksaan yang 

tidak tepat, menunjukkan 

perilaku berlebihan (mis. apatis, 

bermusuhan, agitasi, hysteria) 

(sumber : Tim Pokja DPP PPNI 2017, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, 2017) 
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3. Perencanaan keperawatan 

Perencanaan keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh 

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai 

luaran (outcome) yang diharapkan (Tim Pokja SDKI PPNI, 2017). Adapun 

perencanaan keperawatan yang dapat diberikan untuk diagnosis keperawatan defisit 

pengetahuan tentang perawatan payudara adalah dengan intervensi utama, yaitu 

edukasi kesehatan (Tim Pokja SIKI PPNI, 2018). Perencanaan yang tertuang dalam 

Tim Pokja SIKI PPNI (2018), adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2 

Perencanaan Keperawatan pada Diagnosis Keperawatan 

 

No Diagnosis 

Keperawatan 

Tujuan 

SLKI 

Perencanaan 

Keperawatan 

SIKI 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit pengetahuan  

berhubungan dengan 

(b.d) kurang terpapar 

informasi dibuktikan 

dengan (d.d) 

menanyakan masalah 

yang duhadapi, 

menunjukkan perilaku 

tidak sesuai anjuran, 

menunjukkan persepsi 

yang keliru terhadap 

masalah, Menjalani 

pemeriksaan yang tidak 

tepat, menunjukkan 

perilaku berlebihan  

 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 2 kali 20 

menit, maka diharapkan 

defisit pengetahuan dapat 

teratasi, dengan kriteria hasil: 

1) Kemampuan 

menjelaskan 

pengetahuan tentang 

perawatan payudara 

meningkat 

2) Perilaku sesuai anjuran 

meningkat 

3) Verbalisasi kemauan 

mematuhi program 

perawatan payudara 

meningkat 

Edukasi Kesehatan 

1) Identifikasi kesiapan 

dan kemampuan 

menerima informasi 

2) Identifikasi faktor-

faktor yang dapat 

meningkatkan dan 

menurunkan motivasi 

melakukan perawatan 

payudara 

3) Jelaskan tentang 

perawatan payudara 

dengan cara yang tepat 

4) Berikan kesempatan 

untuk bertanya 

Sumber : Tim Pokja SIKI DPP PPNI Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Definisi dan 

Tindakan Keperawatan.2018 
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4. Implementasi 

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang dikerjakan 

oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan (Tim Pokja 

SDKI PPNI, 2017). Tindakan keperawatan dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu tindakan mandiri (independen) dan tindakan kolaborasi. Tindakan mandiri 

adalah aktivitas perawat yang didasarkan pada keputusan sendiri dan bukan 

merupakan petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan lain. Tindakan kolaborasi 

adalah tindakan yang didasarkan hasil keputusan bersama, seperti dokter dan 

petugas kesehatan lain (Tarwoto & Wartonah, 2015). Implementasi yang diberikan 

untuk mengatasi defisit pengetahuan tentang perawatan payudara disesuaikan 

dengan perencanaan keperawatan yang dijabarkan dalam tabel 2, yaitu : 

a. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. 

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan 

motivasi melakukan perawatan payudara. 

c. Menjelaskan tentang perawatan payudara dengan cara yang tepat. 

d. Memberikan kesempatan untuk bertanya. 

5. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan untuk dapat 

menentukan keberhasilan dalam asuhan keperawatan. Evaluasi pada dasarnya 

adalah membandingkan status keadaan kesehatan klien dengan tujuan atau kriteria 

hasil yang telah ditetapkan. Evaluasi perkembangan kesehatan klien dapat dilihat 

dari hasil tindakan keperawatan, tujuannya adalah mengetahui sejauh mana tujuan 

perawatan dapat dicapai dan memberikan umpan balik terhadap asuhan 

keperawatan yang diberikan (Tarwoto & Wartonah, 2015). 
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Evaluasi disusun dengan menggunakan SOAP yang operasional. SOAP adalah 

catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis, dan tertulis dengan pengertian sebagai 

berikut : 

S  : adalah ungkapan perasaan dan keluhan yang dirasakan secara subjektif oleh ibu 

dan keluarga setelah diberikan implementasi keperawatan. 

O : adalah data yang berdasarkan hasilpengukuran atau observasi perawat secara 

langsung pada pasien dan yangdirasakan pasien setelah tindakan keperawatan. 

A  : adalah interpretasi makna data subjektif dan objektif untuk menilai sejauh mana 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana keperawatan tercapai 

P : adalah rencana tindakan berdasarkan analisis. Jika tujuan telah dicapai, maka 

perawat akan menghentikan rencana dan apabila belum tercapai, perawat akan 

melakukan modifikasi rencana untuk melanjutkan rencana keperawatan pasien 

(Dinarti, Aryani, Nurhaeni, Chairani, & Utiany., 2013). 

      Adapun evaluasi dari tindakan keperawatan mengenai asuhan keperawatan ibu 

postpartum primipara dengan defisit pengetahuan tentang perawatan payudara yang 

disesuaikan dengan outcome pada penjabaran dalam tabel 2 adalah kemampuan 

menjelaskan pengetahuan tentang perawatan payudara meningkat, perilaku sesuai 

anjuran meningkat, verbalisasi kemauan mematuhi program perawatan payudara 

meningkat. 

 


