
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Pengetahuan Primipara Tentang Memandikan Bayi dan 

Merawat Tali Pusat 

1. Konsep pengetahuan primipara 

a. Pengertian pengetahuan 

(Notoatmodjo, 2003) mengatakan Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan 

ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap obyek tertentu. 

Pengindraan panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga, yaitu proses melihat dan mendengar. Selain itu melalui mata dan 

telinga yaitu proses melihat dan mendengar. Selain itu proses pengalaman dan 

proses belajar dalam pendidikan formal maupun informal. Defisit pengetahuan 

adalah ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topik 

tertentu menurut (SDKI, 2016). 

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi  pengetahuan  

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut (Lestari, 2015) yaitu : 

1. Tingkat Pendidikan, yakni upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga 

menjadi perubahan prilaku positif yang meningkat. 

2.  Informasi,sesaorang yang mendapat informasi lebih banyak akan menambah 

penegetahuan yang lebih luas 

3. Pengalaman, yakni sesuatu yang pernah dilakukan seseorang akan menambah 

pengetahuan tentang suatu yang bersifat informal  
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4. Budaya, tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi 

sikap dan kepercayaan. 

5. Social ekonomi, yakni kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya.   

c. Tingkat pengetahuan 

Tingkat Pengetahuan Tingkat pengetahuan adalah tingkat seberapa 

kedalaman seseorang dapat menghadapi, mendalami, memperdalam perhatian 

seperti sebagaimana manusia menyelesaikan masalah tentang konsep-konsep baru 

dan kemampuan dalam belajar di kelas. (Lestari, 2015). 

d. Pengetian primi para 

Primi para adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi hidup untuk 

pertama kalinya (Rustam, 1998). Primipara adalah wanita yang telah melahirkan 

seorang anak, yang cukup besar untuk hidup di dunia luar matur atau prematur 

(Sastrawinata, 1983).  

Dari definisi kajian penulis maka disimpulkan primipara adalah wanita 

yang melahirkan bayi untuk pertama kalinya dan anak yang dilahirkan dalam 

keadaan hidup. Jadi bisa dikatakan primi para merupakan wanita yang pertama 

kali mempunyai anak dan baru menjadi seorang ibu. Bila dikaitkan dengan 

pengetahuan dalam perawatan bayi termasuk perawatan tali pusat, primi para 

cenderung menpunyai pengetahuan yang kurang tentang hal tersebut karena 

belum mempunyai pengalaman. Menurut (Notoatmodjo, 2005), pengalaman 

pribadi merupakan salah satu cara memperoleh pengetahuan. Walaupun tidak 

semua pengalaman pribadi dapat menuntun seseorang untuk menarik kesimpulan 

dengan benar.  
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2. Konsep Memandikan Bayi 

a. Pengertian memandikan bayi 

Memandikan bayi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga agar 

tubuh bayi bersih, terasa segar, dan mencegah kemungkinan infeksi (Hidayat, 

2009). Prinsip dalam memandikan bayi yang harus diperhatikan adalah 

mempertahankan kehangatan bayi setelah dimandikan dan menjaga agar air tidak 

masuk ke hidung, mulut atau telinga yang dapat mengakibatkan aspirasi (Hidayat, 

2009).  

b. Tujuan memandikan bayi 

Memandikan bayi adalah membersihkan kotoran yang menempel pada 

tubuh bayi (Rahardjo, 2015). Tujuan memandikan bayi : 

1) Memberikan rasa nyaman. 

2) Memperlancar sirkulasi darah 

3) Mencegah infeksi 

4) Meningkatkan daya tahan tubuh 

5) Menjaga dan merawat integritas kulit. 

c. Tata cara memandikan bayi 

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memandikan bayi, yaitu 

memandikan bayi dengan cara waslap dan dengan cara rendam (Putra, 2012). 

Memandikan bayi dengan cara waslap dilakukan jika tali pusat belum terlepas 

atau puput dan jika kondisi bayi dalam keadaan sakit, yang dilakukan dengan 

menggunakan air hangat dan sabun sesuai prinsip memandikan bayi (Sodikin, 

2009). Menurut (Bobak, 2005), Putra (2012), langkah-langkah memandikan bayi 

adalah sebagai berikut: 
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a. Persiapan alat 

1) Bak mandi berisi air hangat 

2) Satu set pakaian (baju bayi, popok, dan lain-lain) 

3) Satu set alat perawatan, seperti bedak, sabun, kapas minyak, kapas air 

matang, cotton but, minyak telon bila perlu Handuk dan waslap 

b. Tindakan 

1) Cuci tangan ibu dengan sabun sebelum memandikan bayi 

2) Siapkan dan dekatkan semua peralatan 

3) Pastikan suhu ruangan cukup hangat (±24 
0
C) dan tidak berangin 

4) Pastikan suhu air untuk memandikan bayi tetap hangat dan ukur suhu airnya 

dengan siku ibu/pergelangan tangan ibu bagian dalam 

5) Jika terdapat kotoran bayi, bersihkan terlebih dahulu dengan kapas yang 

sudah dibasahi air atau tisu basah 

6) Lepaskan pakaian bayi, dan setelah dilepas selimuti tubuh bayi dengan 

handuk agar tetap hangat 

7) Bersihkan mata dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat dari 

kantus dalam ke arah luar. setiap kali usap, kapas harus diganti untk 

mencegah kontaminasi pada mata 

8) Bersihkan hidung, dan telinga bayi dengan kapas atau cotton but 

9) Bersihkan dan keringkan wajah dan kepala bayi dengan waslap tanpa 

membuka handuk di badan bayi 

10) Bersihkan dengan sabun bagian depan (dada, abdomen) dan punggung, 

kemudian seluruh tubuh 

11) Bersihkan lipatan kulit (dagu, lengan, paha) 
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12) Bilas dengan air dengan cara memasukkan bayi ke dalam bak mandi, 

topang punggung dan kepala dengan lengan ibu dan lengan yang lain 

menahan bokong bayi 

13) Setelah selesai, angkat bayi dengan hati-hati dan keringkan seluruh tubuh 

dengan handuk, terutama semua lipatan kulit karena sisa air bisa 

menyebabkan iritasi dan luka.  

14) Beri bedak pada bayi, tidak secara langsung namun usapkan dengan tangan 

anda, jika bedak dihirup oleh bayi bisa berbahaya dan dapat menyebabkan 

masalah pernapasan 

15) Pakaikan kembali pakaian bayi dengan pakaian yang baru 

16)  Bereskan alat dan cuci tangan ibu dengan sabun 

3. Konsep Merawat Tali Pusat  

a. Pengertian merawat tali pusat 

Perawatan tali pusat adalah tindakan perawatan tali pusat yang bertujuan 

merawat tali pusat bayi baru lahir agar tetap kering dan mencegah terjadinya 

infeksi (Farer, 2001). Perawatan tali pusat merupakan suatu tindakan yang sangat 

sederhana yaitu dengan membersihkan daerah sekitar tali pusat agar selalu bersih 

dan kering dan selalu mencuci tangan dengan air bersih serta menggunakan sabun 

sebelum merawat tali pusat (Padilla, 2014). Dari definisi kajian penulis 

disimpulkan bahwa perawatan tali pusat adalah tindakan keperawatan tali pusat 

dimana tindakannya sangat sederhana dengan membersihkan daerah sekitar tali 

pusat agar tetap bersih dan kering untuk mencegah terjadinya infeksi. 
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b. Tujuan merawat tali pusat 

Tali pusat sangat penting artinya bagi kehidupan janin karena dengan 

adanya tali pusat, janin dapat bergerak dengan bebas dalam cairan amnion dan tali 

pusat merupakan penghubung antar ibu dan bayi, dimana bayi mendapat nutrisi 

dan oksigen dari ibu lewat tali pusat.  

Menurut (Bobak, 2004) tujuan perawatan tali pusat adalah untuk mencegah 

dan mengidentifikasi perdarahan atau infeksi secara dini, sedangkan 

(Hasselquist,2006) menjelaskan bahwa tujuan dilakukan perawatan tali pusat 

adalah mencegah infeksi dan meningkatkan pemisahan tali pusat dari perut. Selain 

itu tujuan dilakukannya perawatan tali pusat adalah agar tali pusat cepat lepas dan 

kering. 

c. Tata cara merawat tali pusat 

Menurut (Bobak, 2005), (Hidayat, 2009), (Leveno, 2012), dan (Sodikin, 

2009) langkah-langkah ibu dalam melakukan perawatan pada tali pusat adalah 

sebagai berikut: 

a. Persiapan alat 

1) Kain kassa 

2) Cotton bud/kapas lidi 

3) Airbersih dan sabun  

b. Tindakan 

1) Cuci tangan ibu dengan sabun sebelum melakukan perawatan tali pusat 

2) Bersihkan daerah sekeliling pangkal tali pusat atau tempat tali pusat 

menyatu dengan kulit sampai ke ujung tali pusat dengan menggunakan 
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kassa atau cotton bud yang telah dicelupkan dengan air hangat atau air 

sabun atau sesuai instruksi dokter 

3) Bilas dan keringkan dengan kasa 

4) Pertahankan tali pusat tetap terbuka, agar tali pusat lebih cepat kering dan 

lebih mudah lepas jika terpajan dengan udara 

5) Jika tali pusat ditutup akan menyebabkan tali pusat lembab, dan 

menyebabkan resiko tinggi infeksi 

6) Jika terpaksa harus ditutup, tutup dan ikat tali pusat secara longgar dengan 

kasa steril 

7) Jika tali pusat terkena feses atau urin, cuci bersih dengan sabun dan air, 

kemudian keringkan 

8) Cuci tangan ibu setelah melakukan perawatan tali pusat. 

Tali pusat terlepas lebih kurang setelah satu minggu sampai 10 hari setelah 

bayi lahir, yang akan membentuk jaringan granulasi dan setelah sembuh 

membentuk umbilikus (Bobak, 2005). Tali pusat yang terlepas akan terlihat 

beberapa tetes darah saat bayi menangis, tetapi hal ini tidak perlu ditakuti karena 

akan pulih dengan sendirinya  (Bobak, 2005). 

d. Mencegah infeksi tali pusat 

Upaya ini dilakukan dengan cara merawat tali pusat yang berarti menjaga 

agar luka tersebut tetap bersih, tidak terkena air kencing, kotoran bayi atau tanah. 

Pemakaian popok bayi diletakan di sebelah bawah tali pusat. Apabila tali pusat 

kotor,  cuci luka tali pusat dengan air bersih yang mengalir dengan sabun, segera 

dikeringkan dengan kain kasa kering dan dibungkus dengan kasa tipis yang steril 

dan kering. Dilarang membubuhkan atau mengoleskan ramuan, abu dapur dan 
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sebagainya pada luka tali pusat, sebab akan menyebabkan infeksi dan tetanus 

yang dapat berakhir dengan kematian neonatal. Tanda-tanda infeksi tali pusat 

yang harus diwaspadai antara lain kulit sekitar tali pusat berwarna kemerahan, ada 

pus atau nanah dan berbau busuk. Mengawasi dan segera melaporkan ke dokter 

jika pada tali pusat ditemukan perdarahan, pembengkakan, keluar cairan, tampak 

merah/bau busuk (Rahardjo, 2015). 

Telah banyak di lakukan uji klinis untuk membandingkan cara perawatan 

tali pusat agar tidak terjadi peningkatan infeksi yaitu dengan membiarkan luka tali 

pusat terbuka dan membersihkan luka hanya dengan air (Rahardjo, 2015). 

Negara-negara yang beriklim tropis perlu mewaspadai penggunaan alkohol 

yang dulunya populer dan efektif untuk membersihkan tali pusat karena 

sesungguhya alkohol akan mudah menguap di daerah panas dan dengan demikian 

efektifitasnya akan menurun. Begitupun dengan bedak antiseptik. Jadi cara yang 

paling efektif adalah dengan membiarkan tali pusat tetap terbuka, mengering dan 

hanya di bersihkan setiap hari dengan air bersih. Perawat dan bidan perlu 

memberikan informasi ini pada tiap ibu agar tidak terjadinya infeksi karena 

terjadinya peningkatan kelembaban pada kulit bayi (Rahardjo, 2015). 

B. Konsep Asuhan Keperawatan Ibu Primi Para Dalam Pemenuhan Defisit 

Pengetahuan Memandikan Bayi dan Merawat Tali Pusat 

1. Pengkajian 

       Pengkajian keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang 

sistematis yang mencakup pengumpulan data baik dari pasien (sumber data 

primer) ataupun keluarga atau tenaga kesehatan (sumber data sekunder), yang 
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dilanjutkan dengan analisa data sebagai dasar untuk menetapkan diagnosa 

keperawatan (Potter, 2005).  

Hal-hal yang perlu dikaji pada ibu primipara dengan defisit pengetahuan 

meliputi : 

a. Biodata klien 

Biodata klien berisi tentang : Nama, Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Suku, 

Agama, Alamat, No. Medical Record, Nama Suami, Umur, Pendidikan, 

Pekerjaan , Suku, Agama, Alamat, Tanggal Pengkajian. 

b. Keluhan utama  

Hal-hal yang dikeluhkan saat ini dan alasan meminta pertolongan. 

c. Riwayat haid 

Umur Menarche pertama kali, Lama haid, jumlah darah yang keluar, 

konsistensi, siklus haid, hari pertama haid terakhir, perkiraan tanggal partus. 

d. Riwayat perkawinan 

Kehamilan ini merupakan hasil pernikahan ke berapa ? Apakah perkawinan 

sah atau tidak, atau tidak direstui orang tua ? 

e. Riwayat obstetri 

1) Riwayat kehamilan 

Berapa kali dilakukan pemeriksaan ANC, Hasil Laboratorium : USG, 

Darah, Urine, keluhan selama kehamilan termasuk situasi emosional dan impresi, 

upaya mengatasi keluhan, tindakan dan pengobatan yang diperoleh. 

2) Riwayat persalinan 
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a) Riwayat persalinan lalu : Jumlah Gravida, jumlah partal, dan jumlah abortus, 

umur kehamilan saat bersalin, jenis persalinan, penolong persalinan, BB bayi, 

kelainan fisik, kondisi anak saat ini. 

b) Riwayat nifas pada persalinan lalu : Pernah mengalami demam, keadaan 

lochia, kondisi perdarahan selama nifas, tingkat aktifitas setelah melahirkan, 

keadaan perineal, abdominal, nyeri pada payudara, kesulitan eliminasi, 

keberhasilan pemberian ASI, respon dan support keluarga. 

c) Riwayat persalinan saat ini : Kapan mulai timbulnya his, pembukaan, bloody 

show, kondisi ketuban, lama persalinan, dengan episiotomi atau tidak, kondisi 

perineum dan jaringan sekitar vagina, dilakukan anastesi atau tidak, panjang 

tali pusat, lama pengeluaran placenta, kelengkapan placenta, jumlah 

perdarahan. 

d) Riwayat Bayi Baru Lahir : apakah bayi lahir spontan atau dengan 

induksi/tindakan khusus, kondisi bayi saat lahir (langsung menangis atau 

tidak), apakah membutuhkan resusitasi, nilai APGAR skor, Jenis kelamin 

Bayi, BB, panjang badan, kelainan kongnital, apakah dilakukan bonding 

attatchment secara dini dengan ibunya, apakah langsung diberikan ASI atau 

susu formula. 

f. Riwayat penyakit dahulu 

Penyakit yang pernah diderita pada masa lalu, bagaimana cara pengobatan 

yang dijalani, dimana mendapat pertolongan. Apakah penyakit tersebut diderita 

sampai saat ini atau kambuh berulang-ulang ?. 

g. Riwayat Kesehatan Keluarga 
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Mengetahui ada atau tidaknya risiko terhadap penyakit yang bersifat 

genetika dalam keluarga pasien seperti DM, jantung ataupun hipertensi  

h. Peran 

Pengetahuan ibu dan keluarga tentang peran menjadi orangtua dan tugas-

tugas perkembangan kesehatan keluarga, pengetahuan perubahan involusi uterus, 

perubahan fungsi blass dan bowel. Pengetahan tentang keadaan umum bayi, tanda 

vital bayi, perubahan karakteristik faces bayi, kebutuhan emosional dan 

kenyamanan, kebutuhan minum, perubahan kulit. 

Ketrampilan melakukan perawatan diri sendiri (nutrisi dan personal 

hyhiene, payu dara) dan kemampuan melakukan perawatan bayi (perawatan tali 

pusat, menyusui, memandikan dan mengganti baju/popok bayi, membina 

hubungan tali kasih, cara memfasilitasi hubungan bayi dengan ayah, dengan 

sibling dan kakak/nenek). Keamanan bayi saat tidur, diperjalanan, mengeluarkan 

secret dan perawatan saat tersedak atau mengalami gangguan ringan. Pencegahan 

infeksi dan jadwal imunisasi. 

i. Pemeriksaan Fisik 

1) Keadaan Umum : Tingkat energi, self esteem, tingkat kesadaran. 

2) BB, TB, LLA, Tanda Vital normal (RR konsisten, Nadi cenderung bradi 

cardy, suhu 36,2-38, Respirasi 16-24) 

3) Kepala : Rambut, Wajah, Mata (conjunctiva), hidung, Mulut, Fungsi 

pengecapan; pendengaran, dan leher. 

4) Breast : Pembesaran, simetris, pigmentasi, warna kulit, keadaan areola dan 

puting susu, stimulation nepple erexi. Kepenuhan atau pembengkakan, 
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benjolan, nyeri, produksi laktasi/kolostrum. Perabaan pembesaran kelenjar 

getah bening diketiak. 

5) Abdomen : teraba lembut , tekstur Doughy (kenyal), musculus rectus 

abdominal utuh (intact) atau terdapat diastasis, distensi, striae. Tinggi fundus 

uterus, konsistensi (keras, lunak, boggy), lokasi, kontraksi uterus, nyeri, 

perabaan distensi blas. 

6) Anogenital : Lihat struktur, regangan, udema vagina, keadaan liang vagina 

(licin, kendur/lemah) adakah hematom, nyeri, tegang. Perineum : Keadaan 

luka episiotomy, echimosis, edema, kemerahan, eritema, drainage. Lochia 

(warna, jumlah, bau, bekuan darah atau konsistensi , 1-3 hr rubra, 4-10 hr 

serosa, > 10 hr alba), Anus : hemoroid dan trombosis pada anus. 

7) Muskoloskeletal : Tanda Homan, edema, tekstur kulit, nyeri bila dipalpasi, 

kekuatan otot. 

2. Diagnosa keperawatan 

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis tentang respons 

individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses 

kehidupan aktual ataupun potensial sebagai dasar pemilihan intervensi 

keperawatan untuk mencapai hasil dari asuhan keperawatan (Walid, 2012). 

Diagnosa keperawatan yang diangkat pada ibu Primipara dengan defisit 

Pengetahuan Tentang Memandikan Bayi dan Merawat Tali Pusat yaitu : 
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Tabel 1 

Diagnosa Keperawatan berdasarkan Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017), pada Ibu 

Primipara Dalam Defisit Pengetahuan Memandikan Bayi dan Merawat Tali Pusat 

Diagnosa Keperawatan Faktor yang Berhubungan Batasan Karakteristik 

Defisit Pengetahuan 

b.d kurang terpapar 

informasi 

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 

1. Ketidak akuratan 

mengikuti perintah 

2. Ketidakakuratan 

melakukan tes 

3. Perilaku tidak tepat 

(mis, histeria, 

bermusuhan,agitasi,a

patis) 

4. Pengungkapan 

masalah 

5. Menanyakan  

masalah yang 

dihadapi 

(sumber : Tim Pokja SDKI DPP PPNI 2017, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia,2017) 

3. Intervensi keperawatan 

Perencanaan atau intervensi adalah pengembangan strategi desain untuk 

mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi 

dalam diagnosis keperawatan. Desain perencanaan menyelesaikan masalah 

dengan efektif dan efisien (Walid, 2012). Rencana asuhan keperawatan disusun 

berdasarkan hasil perumusan diagnosa yang telah ditentukan, yaitu dengan 

menggunakan penerapan Nursing Outcomes Classification (NOC) dan Nursing 

Interventions Classification (NIC):  
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Tabel 2 

Intervensi Keperawatan berdasarkan NOC dan NIC pada diagnosa keperawatan 

Defisit Pengetahuan 

Definisi keperawatan Tujuan dan kriteria hasil Intervensi keperawatan 

Defisit Pengetahuan b.d 

Kurang  terpapar 

informasi 

NOC 

1. Knowledge : health 

Behavior  

Kriteria hasil : 

1. Pasien dan keluarga 

menyatakan pemahaman 

tentang memandikan bayi 

dan merawat tali pusat 

2. Pasien dan  keluarga 

mampu melaksanakan 

prosedur yang dijelaskan 

secara benar 

3. Pasien mampu 

menjelaskan kembali apa 

yang dijelaskan perawat 

/tim kesehatan lainnya 

 

NIC 

1. Knowledge : health 

Behavior 

 

1. Berikan penilain tentang 

tingkat tingkat 

pengetahuan pasien 

tentang cara memandikan 

bayi dan merawat tali 

pusat yang spesifik 

2. Jelaskan tentang 

memandikan bayi dan 

merawat tali pusat dengan 

cara yang tepat 

3. Gambarkan tanda dan 

gejala dalam kesalahan 

memandikan bayi dan 

merawat tali pusat 

4. Gambarkan proses 

memandikan bayi dan 

merawat tali pusat secara 

tepat  

5. Sediakan informasi 

memandikan bayi dan 

merawat tali pusat 

6. Diskusi  perubahan gaya 

hidup yang mungkin 

diperlukan untuk 

mencegah kesalahan 

memandikan bayi dan 

merawat tali pusat  di 

masa yang akan datang 
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1. Implementasi  keperawatan 

Implementasi adalah pelaksanaaan rencana tindakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan juga meliputi pengumpulan 

data berkelanjutan, mengobservasi respons ibu selama dan sesudah pelaksanaan 

tindakan, serta menilai data yang baru (Walid, 2012). Implementasi yang 

diberikan untuk mengatasi defisit pengetahuan tentang memandikan bayi dan 

merawat tali pusat  pada ibu primipara  yaitu : 

a. Memberikan penilain tentang tingkat pengetahuan pasien tentang cara 

memandikan bayi dan merawat tali pusat yang spesifik 

b. Menjelaskan tentang memandikan bayi dan merawat tali pusat dengan cara 

yang tepat 

c. Menggambarkan tanda dan gejala dalam kesalahan memandikan bayi dan 

merawat tali pusat 

d. Menggambarkan proses memandikan bayi dan merawat tali pusat secara tepat  

e. Menyediakan informasi memandikan bayi dan merawat tali pusat  

f. mendiskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin diperlukan untuk 

mencegah kesalahan memandikan bayi dan merawat tali pusat  di masa yang 

akan datang 

2. Evaluasi  

Menurut (Beyne 1994) dalam (Nursalam, 2008), evaluasi adalah tindakan 

intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan keberhasilan 

dari diagnosis keperawatan, rencana intervensi dan implementasinya. Tahap 

evaluasi memungkinkan perawat untuk memonitor  yang terjadi selama tahap 

pengkajian, analisa, perencanaan, dan implementasi intervensi. 
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Evaluasi disusun dengan  menggunakan SOAP  yang operasional dengan 

pengertian  : 

a. S: adalah ungkapan  perasaan dan keluhan yang  dirasakan  secara subjektif  

oleh  ibu  dan  keluarga setelah diberikan  implementasi keperawatan 

b. O: adalah keadaan objektif yang didefinisikan oleh  perawat menggunakan 

pengamatan yang objektif setelah implementasi keperawatan 

c. A: adalah analisis perawat setelah mengetahui respon sukjektif dan objektif 

klien yang dibandingkan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan 

mengacu pada rencana keperawatan  

d. P: adalah perencanaan selanjutnya setelah perawat melalukan analisis. 

Adapun evaluasi dari tindakan keperawatan mengenai asuhan keperawatan 

pada  ibu primipara dalam pemenuhan defisit pengetahuan memandikan bayi dan 

merawat tali pusat yaitu sebagai berikut: Pasien dan keluarga menyatakan paham 

dalam memandikan bayi dan merawat tali pusat, Pasien dan  keluarga mampu 

melaksanakan prosedur yang dijelaskan secara benar, Pasien mampu menjelaskan 

kembali apa yang dijelaskan perawat /tim kesehatanlainnya.  



 


