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KATA PENGANTAR 

 

       Dengan mengucapkan  puji syukur kehadapan  Tuhan Yang Maha Esa, berkat 

karuniaNyalah TIM  dapat menyelesaikan  buku   Aplikasi Perawatan Bayi Resiko 

Tinggi Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Keperawatan Edisi 

2.. Tercetusnya ide untuk  menuliskan buku ini, karena  adanya tuntutan  agar   

mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar dan  mahasiswa lembaga 

pendidikan  keperawatan lainnya   dapat menghasilkan lulusan sesuai  harapan 

konsumen  baik lokal maupun manca negara. Untuk menjawab hal tersebut maka 

lulusan yang baik  setiap mahasiswa harus dilakukan uji kompetensi. Hasil uji 

kompetensi yang baik tentu dibutuhkan satu panduan untuk menyamakan persepsi di 

antara teman sejawat.  Sampai saat ini   masih banyak di antara teman sejawat   yang  

belum memahami proses uji kompetensi tersebut.   Hal ini juga yang mendasari 

betapa pentingnya informasi tentang  uji kompetensi    tersebut, sehingga satu -

satunya jalan dengan  cara menulis buku ini. Dalam buku ini  dikupas tentang   

kompetensi yang berkaitan dengan  perawatan bayi resiko tinggi  serta konsep 

pendukungnya seperti  tindakan foto terapi, incubator,   therapi oksigen,  terapi 

nutrisi dan cairan,  serta   massage bayi premature 

       Melalui kesempatan  ini penulis, menyampaikan rasa terima kasih kepada 

semua pihak, yang telah membantu menyelesaikan buku ini, semoga buku ini ada 

manfaatnya  baik  bagi mahasiswa maupun tim dewan penguji,  khususnya bidang 

keperawatan  perinatologi. 

 

                                                                              Denpasar,    Oktober    2018 

 

 

                                                                                     TIM  Penyusun 
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SAMBUTAN KETUA  JURUSAN KEPERAWATAN 
. 
 

 

       Dengan rasa gembira, saya menyambut  baik terbitnya  buku  Aplikasi 

Perawatan  Bayi ResikoTtinggi Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Program Keperawatan Edisi 2, terutama  dalam kaitannya untuk  menyamakan 

persepsi  di antara  sejawat dosen, penguji  dan  mahasiswa. Buku ini nampaknya 

sangat bermanfaat dan penting dimiliki oleh setiap mahasiswa dan  dosen serta 

dewan penguji khususnya  bidang perawatan  perinatologi.  Saya menyadari betapa 

sulitnya untuk mendapatkan informasi,  supaya memiliki persepsi yang sama.  

       Semoga dengan terbitnya buku ini, seluruh  dosen, dewan penguji,  dan 

mahasiswa keperawatan semakin memahami  tentang  proses ujian pencapaian 

kompetensi program       keperawatan dengan kurikulum berbasis kompetensi. 

       Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Denpasar  dengan ini menyampaikan  

penghargaan  yang setinggi-tingginya kepada para penulis buku ini, serta 

menyebarluaskannya ke seluruh  Tim yang terkait.  Sehingga  profesi   keperawatan 

menjadi  profesi   bagi seluruh harapan konsumen. 

 

                                                                                Denpasar,   Oktober   2018 

                                                                              Ketua  Jurusan Keperawatan, 

                                                                                              ttd 

 

                                                                   VM. Endang Sri P. Rahayu, S.Kp M.Pd 

                                                                                 NIP. 195812191985032005 
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BAB I 

 

PERSPEKTIF BAYI RESIKO TINGGI   

 
       Dewasa ini  angka  kematian bayi di Indonesia adalah 52 per 1000 lahir 
hidup (SDKI, 1997).  Dari angka tersebut 69 % kematian neonatal disebabkan oleh  
bayi berat badan lahir  rendah ( BBLR).  Angka kejadian BBLR  sangat tinggi  

termasuk negara maju misal USA 7 % (1993), Asutralia 6 % dan Indonesia lebih 
tinggi 13 % (SKH, 1982). Negara berkembang lainnya  mencapai 20 %            
(SKH,  1987).  Studi lain menyebut kematian  bayi BBLR 17 kali lipat dari bayi 
normal. Untuk memahami lebih jauh  bayi resiko tinggi  ( Resti ) diuraikan beberapa 

istilah. Masa perinatal adalah masa sejak kehamilan 28 minggu sampai 7 hari 
setelah lahir (Asrining, 2003).  Neonatus adalah usia  bayi sejak  nol sampai 28 hari.    
Bayi baru lahir  Resti  adalah neonatus tanpa memperhatikan usia gestasi atau berat 
badan lahir yang mempunyai kemungkinan morbiditas atau mortalitas yang lebih 

besar dari  rata-rata karena  kondisi atau situasi yang tumpang tindih pada keadaan 
normal (Donna L. Wong, 2004).  
   

Bayi Resti diklasifikasi menjadi: a). Klasifikasi menurut ukuran berat badan 

terdiri dari  Bayi  BBLR  yaitu bayi  yang lahir dengan berat badan kurang dari   
2500 gram tanpa memperhatikan usia gestasi (dihitung satu jam setelah dilahirkan) .  
Berat badan lahir rendah sedang yaitu bayi lahir dengan  berat badan 1501 sampai 
2500 gram. Berat badan sangat rendah yaitu  bayi lahir dengan berat badan kurang 

dari 1500 gram  Berat badan lahir  sangat rendah sekali yaitu  bayi lahir dengan 
berat  badan  kurang dari 1000 gram. b) Kalsifikasi menurut usia gestasi  : Bayi 
prematur (Praterm) yaitu bayi yang lahir sebelum  gestasi minggu ke-37 tanpa 
memperhatikan  berat badan lahir. Bayi full term yaitu bayi yang lahir antara awal  

minggu ke-38 sampai akhir gestasi ke-42 tanpa memperhatikan  berat badan lahir. 
Bayi post matur (Post term)  yaitu Bayi yang lahir setelah minggu ke-42 dari usia 
gestasi tanpa memperhatikan berat badan lahir. c). Klasifikasi berdasarkan usia 
gestasi dan berat badan. Bayi kecil untuk kelahiran atau kecil untuk usia gestasi        

(KMK) yaitu  bayi yang lahir  dengan berat badan  berada dibawah  persentil  ke -10  
pada kurve pertumbuhan intrauterin. Bayi berat sesuai usia gestasi ( SMK ) yaitu  
bayi yang lahir  dengan berat badan  berada diantara  percentil ke-10  dan ke-90 
pada kurve pertumbuhan  intrauterin. Bayi besar  untuk usia gestasi (BMK )  yaitu   

bayi yang berat badan  lahirnya berada di atas persentil ke-90 pada kurva 
pertumbuhan intrauterin. 
 

Klasifikasi menurut mortalitas : Lahir hidup  yaitu kelahiran  dimana 

neonatus memanifestasikan  adanya denyut jantung, pernapasan, gerakan volunter 
tanpa memperhatikan  usia gestasi.  Kematian janin yaitu  kematian janin  setelah 
gestasi  20 minggu dan sebelum persalinan dengan tidak adanya tanda- tanda 
kehidupan  setelah lahir. Kematian neonatus  yaitu kematian yang terjadi  dalam    

27 hari  pertama kehidupan. Kematian neonatus dini yaitu  kematian neonatus yang 
terjadi pada minggu pertama kehidupan. Kematian  neonatus akhir yaitu  kematian 
neonatus yang terjadi pada 7 sampai 27 hari. Mortalitas perinatal yaitu 
menggambarkan  jumlah total janin dan neonatus awal  yang meninggal per 100 
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kelahiran hidup. Kematian postnatal yaitu kematian yang terjadi pada hari ke-28 
sampai 1 tahun. 

 

Secara umum  tujuan pelayanan perinatologi adalah tercapainya derajat kesehatan 
ibu dan bayi yang optimal baik fisik, mental, sosial, spiritual untuk  menciptakan 
keluarga sehat dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tsb maka dalam perawatan  di 
RSUP Sanglah dikelompokkan menjadi : 

Kelompok  perawatan intensif Neonatus yaitu perawatan intensif untuk neonatus. 
Kelompok ini dibagi  menjadi dua level.  
Level I  Kriteria pasiennya adalah  bantuan nafas memakai  ventilator mekanik, 

masa gestasi kurang 27 mg untuk 48 jam pertama, BB kurang 1000 gram 

untuk 48 jam pertama, memerlukan operasi besar, memerlukan transfusi 
tukar,  gangguan nafas  memerlukan Fi 02>0,6, apnoe berulang, 
memerlukan perbaikan sirkulasi. 

Level II   Kriteria pasiennya adalah  memerlukan  total parentral nutrition, menderita 

kejang,  memerlukan drainase thorak atau arteri, gangguan napas  
memerlukan  FiO2 0,4–0,6, apnoe berulang, memerlukan transfusi tukar, 
post operatif,  perawatan kompleks.  

 

Kelompok perawatan khusus  (Special care) yaitu perawatan khusus untuk neonatus 
Kelompok ini  juga ada dua level  yaitu :  
Level  I    untuk  bayi prematur yang baru keluar dari incubator. 
Level II untuk bayi yang aterm atau maturitas. Kriteria pasiennya  adalah 

memerlukan monitoring pernapasan dan detak jantung, tambahan oksigen,  
memerlukan  glucose dan elektrolit intravena, minum personde, tindakan 
operasi minor pada 24 jam pertama, isolasi, memerlukan fototerapi, 
memerlukan antibiotika, monitoring kadar glucose bilirubin dan  

pengawasan kontinyu.  
 
Adapun ruangan  yang melayani perinatologi  ada 3   ruangan yaitu : Ruang  

Cempaka Barat,  Ruang Siulan /RTI dan  Ruang Bayi  NICU IRD. 

 

Ruang Cempaka Barat  Situasi  tahun 2010: adalah ruang khusus perinatologi  di  
mana pada ruangan ini   ada ruang bayi dan  ruang ibu yang menunggu bayinya.  
Fasilitas yang dimiliki   adalah  incubator 20  buah, Box : 15 buah, Foto therapy :  

10  buah, Suction : 7  buah Meja resusitasi/  Radian marmer  : 3 buah dan 
monitoring Jantung : 1 buah,  Infusion pump : 10 buah, Syring pump : 10  buah, 
Nebulaser : 4 buah, Head box : 7 buah dan 23 TT Extra bed.ibu. Ruangan ini dibagi 
menjadi beberapa kelompok  yaitu: 

Kelompok observasi  level  I   di mana kelompok ini  bayi menggunakan incubator, 
perlu observasi ketat dan bayi resiko tinggi.  Kelompok observasi level II bayi-bayi 
pindahan dari observasi level I yang sudah stabil (adaptasi). Kelompok ruang 
perawatan khusus II (kelas)  di mana dalam kelompok ini disediakan box dan 

incubator, kelompok perawatan khusus I yaitu untuk bayi resiko sedang. 
Kelompok perawatan khusus II  khusus  bayi resiko sedang yang maturitas aterm . 
Ruang tempat menyusui dan penyuluhan yaitu khusus ibu  sehat yang  menyusui. 
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Ruang isolasi I yaitu khusus untuk bayi infeksi yang dirawat dalam incubator dan 
box  
Ruang isolasi  II khusus untuk bayi infeksi menular di luar incubator dan box.  

Ruang observasi khusus bedah untuk bayi dengan kelainan konngeital dan post 
operasi. 
  
Kriteria pasien yang masuk  Ruang Cempaka Barat adalah bayi kelainan 

kongenital,  BBLR,  bayi yang ibunya ada tindakan, bayi post asf iksia, 
Hiperbilirubin, Sepsis, bayi  dari RS lain yang bermasalah sedang dalam perawatan, 
Bayi post perawatan NICU.  
 

Prosedur   Ruangan  Cempaka  :   

1). Masuk ruang ganti, semua alas kaki dilepas dan mengganti alas kaki khusus 

dengan sandal 

2). Masuk ruangan mencuci tangan dengan was tafel yang sudah disiapkan.  

3). Dalam ruangan itu dibagi menjadi bagian selatan dan bagian utara.  

4). Bagian  selatan terdiri dari Ruang residen, ruang pasien perawatan bedah, ruang 

observasi khusus I dan II  (Untuk pasien resiko tinggi,  resiko tingkat III  

disampingnya ada ruang perawat dan ada dapur susu dan ada juga ruang tunggu 

ibu)  

5).  Bagian utara terdiri dari ruang perawatan kelas I, Ruang perawatan khusus untuk 

merawat pasien  tingkat II, sebelahnya spoel hok, lalu ruang tindakan seteleh itu  

ruang laktasi sekaligus ruang penyuluhan dan ruang tunggu ibu II.  

 

Pasien dipulangkan dengan kriteria : Bagi bayi matur adalah therapinya sudah 

selesai, tidak ada masalah, daya isapnya bagus, BB mengalami kenaikan, ibunya 

sanggup merawat bayi dirumah. Bagi BBLR adalah usia kehamilan tak masalah, ada 

kenaikan BB  (1800 gram) mulai minggu I (hari ke-8) gejala klinis membaik, bayi 

aktif, daya isap membaik, bisa membawa NGT pulang bila ada kelainan saluran 

cerna, ibu siap merawat bayi dirumah. Kegiatan yang dilakukan  untuk  pengetahuan  

ibu tentang  bayi baru lahir maka penyuluhan pada ibu menyusui diberikan tiap hari 

jumat.  

 

Pemenuhan nutrisi dengan pemberian susu formula diberikan  setiap 3  jam tetapi 

ada pertimbangan pada kasus tertentu.  Bayi BBLR  diberikan  susu  BBLR,  bagi 

bayi yang tidak ada ibunya dan ibu yang bermasalah seperti penyakit menular   

(HIV, Hepatitis, TBC, kontraindikasi dengan pemberian obat).  Untuk nutrisi 

parenteral maka  pada hari pertama sampai hari ketiga diberi  inf us Dextrosa 10% 

setelah hari ke tiga maka diberikanlah  cairan campuran yang terdiri dari 100 cc 

Dextrose      10% + 2 CC KCl + 2 CC NaCl + 3 CC Ca Glucosa. Biasanya dibuat 

530 CC yang di dibuat dengan mengalikan  5 kali. dan nutrisinya diberikan Asam 

Amino B. Nutrion. Jika  kondisi  pasiennya mengalami distress maka cairan 
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diberikan  60 CC/Kg/BB/per hari. Pada hari pertama jika tidak mengalami Distres  

maka diberikan  70 CC/Kg/BB/hari. Jika keadaan membaik maka mulai diberikan  

nutrisi oral dan bila sudah terpenuhi 50% dari kebutuhan cairan maka cukup 

diberikan nutrisi oral  + Parenteral Dextrose 10%. Cara pemberiannya  ketika  

diberikan Dextrose 10%  menggunakan infuset dan  saat  memberi nutrisi campuran 

menggunakan Syrine Pump. Menghitung kebutuhan nutrisi, jika bayi mengalami 

distress  maka diberikan 60 CC/Kg/BB/per hari dan jika membaik diberikan           

70 CC/Kg/BB/per hari untuk hari pertama dan hari selanjutnya ditambah                

10 CC/BB/per hari.   

 

Dalam memandikan bayi ada 3 macam yaitu  mandi bayi dalam incubator, 

memandikan bayi aterm dan memandikan bayi preterm. Memandikan bayi dalam 

incubator menggunakan kapas air hangat dan bayi preterm juga menggunakan  kapas 

air hangat lembab  Bayi aterm mandi dengan air cemplung hangat dengan memakai 

sabun dan tali pusat menggunakan air sabun dan  tali pusar dibungkus dengan kasa 

steril 

Bagi bayi yang difoto therapy maka posisi dirubah tiap 3 jam dan yang ditutup 
hanya pada bagian mata saja.   
 

Kriteria bayi diimunisasi adalah usia kehamilan di atas 37 minggu, berat badan tak 
bermasalah dan pulang tanpa pemberian antibiotika. Selama di ruangan ini tidak ada 
bayi yang diberikan imunisasi karena dianggap sakit 
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BAB  II 

 

PENGKAJIAN PADA BAYI RESIKO TINGGI 

 
Pengkajian  

Pengkajian pada kasus neonatus dibutuhkan kesabaran, kelembutan, ketelitian 
dan bersifat fleksibilitas. Pengkajian ini diperlukan untuk menjawab apakah bayi 

normal atau ditemukan ada kelainan untuk segera dilakukan tindakan. Pengkajian ini  
diharapkan sudah  dilakukan  dalam 24 jam. Pertama kelahiran dan dilakukan 
pemeriksaan ulang tiap hari selama perawatan. Pengkajian ini diawali dengan 
anamnesa, dan dilanjutkan  pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium     

(Made Kardana, 2005). Dalam pengkajian ini hal yang paling penting adalah 
komunikasi baik pada neonatus maupun  pada keluarga. Komunikasi pada neonatus 
dapat dilakukan secara non verbal seperti mengusap, menggendong, memangku dan 
gerakan. Komunikasi dengan orang tua merupakan peranan paling penting untuk 

mendapatkan data tentang neonatus. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam 
komunikasi dengan orang tua diantaranya : 1). Anjurkan orang tua untuk berbicara 
dan jangan peran kita saja sebagai pemberi informasi  2). Arahkan pokok 
pembicaraannya ke arah fokus  3). Belajar mendengarkan  apa yang disampaikannya   

4). Diam sebentar agar seseorang yang diajak komunikasi  mendapat kebebasan 
dalam mengekspresikan perasaan dan kesempatan berpikir terhadap sesuatu yang 
hendak disampaikan   5). Empati, merasakan betapa sedihnya orang tua neonatus 
tersebut. 6). Meyakinkan kembali  hasil komunikasi  agar  peran dan fungsinya 

sebagai  orang tua  kembali. 7). Memberi petunjuk kemungkinan apa yang terjadi, 
agar orang tua siap bila masalah itu muncul. 8). Menghindari hambatan dalam 
komunikasi seperti terlalu banyak memberi saran, cepat mengambil keputusan, 
membatasi pertanyaan, banyak memberi pertanyaan tertutup (Aziz, 2005). 

Pengkajian pada neonatus di ruang perinatologi sangatlah spesifik, hal ini karena  
kriteria neonatus masuk ruang perinatologi adalah  bayi kelainan kongenital, BBLR, 
ibu melahirkan dengan tindakan, post asfiksia, hiperbilirubin, sepsis d an bayi dari 
RS lain yang bermasalah.  

Langkah awal dari pengkajiannya  dimulai dari anamnesa. Anamnesis yang 
utama  pertanyaan umum. 
Pertanyaan umum, menanyakan kenapa bayi dirujuk, perawatan dan terapi 

khusus apa yang telah diberikan pada bayi.  

 

Pertanyaan  masalah bayi : 1). Kapan bayi lahir, berapa  berat lahir, siapa 
penolong persalinannya. 2). Keadaan bayi sesaat setelah lahir: 
bernapas pada menit pertama, bayi memerlukan resusitasi, gerak dan 

tangis bayi normal. Kesan bayi yang sehat dan  normal  saat lahir 
adalah menangis keras, lengan, kaki aktif bergerak fleksi, ekstensi.    
3) Kapan masalah mulai timbul, adakah perubahan kondisi bayi sejak 
didapat masalah. 4). Apakah bayi punya masalah dengan  minum. 

 
Pertanyaan masalah ibu : 1). Kaji ulang kesehatan ibu, riwayat persalinan dan 

sosial ekonomi  2). Tanyakan apakah  ibu ada kekhawatiran .             

3). Tanyakan tentang kehamilan seperti:   berapa umur kehamilan, 
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menderita penyakit kronis selama kehamilan  4). Tanyakan mengenai 
persalinan dan kelahiran,  apakah ada demam dicurigai  sebagai 
infeksi berat saat persalinan sampai 3 hari, ketuban pecah dini lebih  

18 jam, komplikasi persalinan: partus lama,  Sectio Caesar (SC), 
gawat janin, tindakan vakum/forsep, letak sungsang.  

 
Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik bayi diusahakan di bawah pemancar panas dengan penerangan 
yang cukup. Mintalah ibu hadir selama pemeriksaan. Hal–hal yang  perlu diperiksa:  
1).  Frekwensi nafas   

Frekwensi nafas normal pada bayi baru normal  ialah 30 – 60 kali/menit,  tanpa 

retraksi dada, tanpa suara merintih pada fase ekspirasi. Pada bayi kecil         
(BB< 2500 gram atau umur kehamilan < 37 mg) mungkin terdapat retraksi dada 
yang ringan dan jika bayi berhenti nafas secara periodik selama beberapa detik  
(< 20 detik) masih dalam batas normal. Suara nafas bayi normal adalah 

bronkovesikuler. Kadang ada suara grok saat bernapas ini karena ada cairan 
amnion atau ketuban dalam paru-paru. Selama dalam  kandungan paru janin  
terisi cairan amnion, saat melewati jalan lahir terjadi penekanan di paru sehingga 
cairan amnion terperas keluar. Selain amnion disaluran napas terdapat lendir 

yang berfungsi sebagai saringan untuk mencegah kuman dan debu masuk         
ke paru, tapi bila ruangan dingin lendir akan kental sehingga ada bunyi saat 
bernapas. Bila ada infeksi atau alergi lendir bertambah banyak. 
 

2).  Denyut jantung 

Denyut jantung normal 100-160 kali/menit, tetapi dianggap masih normal kalau 
denyut jantung di atas 160 kali/menit dalam jangka waktu yang pendek. Jantung 
yang besar sejak  lahir kemungkinan ibu diabetes tetapi membesar beberapa hari 

setelah lahir menunjukkan  kegagalan jantung. 
 

3).  Suhu aksila     
Suhu normal antara 36,5 – 37,5 °C. 

 
4).  Postur dan Gerakan  

Postur normal bayi baru lahir dalam keadaan istirahat adalah kepalan  tangan 
longgar dengan lengan, panggul dan lutut semi fleksi. Bayi BBLR ekstremitas 

dalam keadaan sedikit ekstensi. 
 

5).  Tonus otot atau tingkat kesadaran  
Rentang normal tingkat kesadaran  bayi baru lahir  adalah mulai dari diam 

hingga sadar penuh dan dapat ditenangkan jika  rewel. Bayi dapat dibangunkan 
jika diam atau sedang tidur.  
 

6).  Kulit  

Selama bayi dianggap normal beberapa kelainan kulit dapat dianggap normal. 
Kelainan ini termasuk milia (titik putih sekitar hidung)  biasanya terlihat pada 
hari pertama atau selanjutnya. Begitu juga  eritema  toksikum (titik merah 
dengan titik pusat  putih yang kecil). Yang terlihat di muka,  tubuh, dan 
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punggung pada hari kedua atau serlanjutnya. Kulit bayi  di daerah tubuh, 
punggung dan abdomen yang terkelupas pada hari pertama juga masih dalam 
batas normal. Sianosis sentral yaitu  kebiruan pada kulit  termasuk pada lidah 

dan bibir hal ini biasanya berhubungan dengan jantung dan paru. Sianosis perifer 
yaitu  kebiruan pada kulit sedang lidah dan bibir merah hal ini biasanya 
berhubungan dengan  keracunan obat. Akrosianosis yaitu kebiruan hanya pada 
ujung tangan dan kaki dan ini normal pada bayi yang baru saja lahir atau 

terdapat pada keadaan stress dingin. Sianosis yang menunjukkan adanya asfiksia 
pada bayi baru lahir ditentukan dengan skor Apgar.  
 
Cara menentukan skor apgar adalah bayi baru lahir diletakkan di bawah 

radiant heater, pemeriksaan dilakukan dua kali yaitu pada menit pertama dan 
menit kelima setelah lahir, bila penilaian  menit ke–5 < 7 penilaian dilanjutkan 
setiap 5 menit sampai menit ke-20. Rangkaian pemeriksaan itu masing-masing 
diberi nilai. Bila reaksi bayi bagus nilainya 2, reaksi kurang baik  nilainya 1 dan 

tidak ada reaksi bernilai 0. 
 
Penilaian apgar meliputi 5 kriteria seperti : 

 

KLINIS Skor 

0 1 2 

Appearance/warna kulit 
 

Pulse/ Denyut Jantung 
  
Grimace / Refleks. 
 

Activity / Tonus Otot . 
 
Respiration/Pernapasan 

Biru, Pucat, 
ekstremitas biru 

Tidak ada 
 
Tidak ada 
 

Tidak ada 
 
Tidak ada 

Ubun merah 
 

<100 kali/mt 
 
Menyeringai 
 

Fleksi,ekstremitas 
lemah 
Tidak teratur, 
dangkal 

Seluruh tubuh 
merah 

100X/mt 
 
Batuk, bersin, 
menangis 

Gerakan aktif 
fleksi 
tangis kuat, 
teratur 

 
Interpretasi : 0-3 : Asfiksia berat, 4-6 : Asfiksia sedang, 7-10 : Vigorous baby. 

Nilai 10 bayi memberi reaksi sangat baik pada semua pemeriksaan, tetapi nilai 
ini jarang karena bayi baru lahir tangan dan kaki biasanya biru yang berarti nilai 
kurang 1. Jika nilai kurang dari 7 bayi memerlukan bantuan untuk menstabilkan 
dirinya dengan lingkungan luar rahim karena fungsi jantung dan paru bayi 

kurang baik.  Apgar skor ini bermanfaat untuk mengetahui respon bayi baru lahir 
terhadap lingkungan ekstrauterin. 
 

7). Warna kulit.   

Bayi yang lahir aterm  kelihatan lebih pucat dibanding bayi preterm karena  
kulitnya lebih tebal. Jadi pada bayi kurang bulan  kulitnya tipis, sangat halus dan 
cenderung berwarna merah tua. Pada sangat kurang bulan  mudah terjadi luka 
memar. Warna kulit kuning pada bayi yang disebut ikterus/jaundice. Cara 

memeriksanya yang baik  dengan  cara menekan tulang pada hidung at au dahi 
biasanya tampak bila kadar bilirubin > 5 mg/dl. Keadaan ini abnormal pada bayi 
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< 24 jam. Biasanya disebabkan oleh inkompatibilitas rhesus, sepsis dan infeksi 
TORCH.  
Cara menentukan derajat ikterus neonatorum menurut Kramer yaitu :  

a). Pemeriksaan warna kulit dilakukan di bawah sinar  biasa  day light atau 
natural light  

b). Penilaian ikterus dilakukan dengan cara menekankan jari telunjuk pemeriksa 
pada       tempat bayi yang tulangnya menonjol seperti tulang hidung, tulang 

dada dan lutut.  
Penilaian  kadar bilirubin dengan angka sbb : 
Daerah kepala  :   kadar bilirubin, premature   : 4-8 mg/dl,   Aterm : 4-8 mg/dl. 
Daerah dada   :  kadar bilirubin, premature      : 5-12mg/dl,  Aterm : 5 – 12 mg/dl 

Daerah perut & paha: kadar bilirubin, premature:7-15 mg/dl, Aterm: 8–16 mg/dl 
Daerah  lutut :  kadar bilirubin,  premature    : 9–18 mg/dl, Aterm : 11–18 mg/dl 
Daerah telapak kaki : kadar bilirubin, premature : >10 mg/dl, Aterm : > 15 mg/dl 
 

8).  Tali pusat   

Tali pusat normal berwarna putih kebiruan pada hari pertama, mulai kering dan 
mengecil dan akhirnya lepas setelah 7 hingga 10 hari. Normalnya pusar bayi rata 
dengan perut bayi, tapi ada juga yang menonjol yang disebut bodong atau hernia 

umbilicalius dan biasanya menutup pada usia 1 tahun ada juga sampai 6 tahun.  
 

9).  Mata 

Untuk membuka mata bayi  secara spontan  caranya adalah  bayi diangkat  dan 

dimiringkan secara perlahan-lahan  ke depan dan ke belakang atau dengan  
melakukan refleks moro. Refleks pupil timbul  sesudah  umur kehamilan        
28–30 minggu.  Jika refleks pupil (-) kemungkinan bayi buta. Leukokorfea yaitu   
reffleks pupil putih memberi kesan katarak atau tumor. Sklera normal berwarna 

putih. Blenorhea : infeksi pada mata biasanya Gonore mata merah dengan sekret 
pus yang banyak. Bayi bisa melihat dengan jelas  kalau sudah usia 2-3 bulan 
dengan jarak  pandang 20–35 cm dengan tatapan kiri dan kanan. Dengan warna 
hitam putih, air mata bisa keluar setelah usia 1-3 bulan. Pemeriksaan mata pada 

bayi BB kurang dari 1,5 Kg dan  Usia kehamilan (UK) kurang dari 34 mg perlu 
perikjsa ROP (Retinopathy of Premature). Pemeriksaan awal ROP biasanya  usia 
4–6 minggu setelah kelahiran bayi dengan  bantuan oftalmoskofi. Mata ROP 
berpeluang menjadi  mata juling, mata malas dan miopi (rabun jauh). 

 
10).  Kepala atau muka  

Kepala bayi baru lahir dapat mengalami  moulase akibat proses kelahiran, hal ini 
akan sembuh sendiri setelah 3–4 minggu. Lingkar kepala yang diukur adalah 

lingkar kepala occipitofrontal yang normalnya pada bayi cukup bulan 32-37 cm. 
 

11). Telinga 
Tuli dapat diperiksa  dengan jentikan jari  tangan  atau suara keras. Dalam 

keadaan normal kelopak mata akan berkedip  dan terjadi refleks moro. Pada bayi 
yang tuli reaksi ini tidak terjadi. 
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12). Abdomen 

Normal hepar teraba 1-2 cm di bawah arkus kosta. Lien teraba pada arcus costa 
ginjal terutama yang kanan sering teraba. 

 
13). Reflek  

Rooting reflek : sentuh bibir dan sudut pipi dengan jari tangan bayi akan 
menoleh dan membuka mulutnya secara langsung. 

 
14). Urine dan tinja 

Bayi normal biasanya berak cair antara 6-8 kali per hari. Dicurigai  diare jika  
frekwensi meningkat, tinja hijau atau mengandung lendir atau darah. Mekoneum 

seharusnya keluar dalam 48 jam setelah lahir.  Perdarahan vagina  pada bayi 
baru lahir dapat terjadi selama beberapa hari  pada minggu pertama  kehidupan  
dan hal ini dianggap normal. Normal panjang penis bayi baru lahir > 2 cm, 
hampir selalu ada phimosis. Skrotum yang normal relative besar.    
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BAB III 

 

PATOFISIOLOGI, DIAGNOSA KEPERAWATAN,  TUJUAN 

KEPERAWATAN DAN  RENCANA KEPERAWATAN PADA  BAYI 

RESIKO TINGGI 

  

1.   Asuhan Keperawatan (Askep) Bayi Normal (Aterm) 

 

Pengertian. Dibahasnya  bayi aterm  hanya sebagai perbandingan sebelum 
membahas bayi resiko tinggi. Bayi normal (Aterm) adalah bayi yang lahir dari 
kehamilan 37 mg sampai 42 mg dan berat badan lahir 2500-4000 gram. Kriteria bayi 

normal adalah Berat badan (BB) : 2500-4000 grm, Panjang badan (PB) : 48–52 cm, 
Lingkaran dada (LD) : 30-38 cm, Lingkaran kepala ( LK ) : 33-35 cm. Bunyi 
jantung  menit pertama 180 X/mt  kemudian menurun 120-140 kali/menit, 
pernapasan  menit pertama 80 kali/menit dan turun sampai 40 kali/menit. Kulit 

kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan  cukup terbentuk dan diliputi 
vernix caseosa.  Rambut lanugo sudah tidak terlihat, rambut kepala sudah sempurna, 
kuku sudah agak panjang dan lemas,  mata tertutup rapat bila terbuka mungkin agak 
juling, batang hidung menonjol,  Refleks mengisap baik,   memalingkan kepala-pipi 

bila disentuh,  leher tak dapat mengangkat kepala, dada bergerak simetris, nafas 
megap-megap dalam 20  detik pertama, kadang-kadang nafas ditahan, ukuran 
lingkaran perut lebih besar dari lingkaran dada,  testis sudah turun (teraba bila 
diraba). Labio mayora menutupi labio minora, anus berlubang. Semua anggota  

gerak bergerak bebas, reflek moro sudah baik (bila dikagetkan akan memperlihatkan  
gerakan seperrti memeluk)  Graff reflek sudah baik (bila diletakkan sesuatu benda   
di atas telapak tangan bayi akan menggenggam.  Mekonium keluar dalam 24 jam 
pertama dimana  hari pertama bergumpal seperti lendir kental keabu-abuan 

sepanjang 2-5 cm, frekwensi 1-2 kali, hari ke-1-3  mekonium kental, hitam, melekat 
seperti air frekwensi 4-5 kali, hari ke-3-5 mekonium agak encer (ingus) dengan 
sedikit makanan yang tidak dicerna, warna hijau sawo mateng, frekwensi 1–6 kali,  
dan warna kuning muda seperti tape singkong bila minum PASI. 

 

Perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir. Perubahan metabolisme 
karbohidrat. Dalam waktu 2 jam setelah lahir akan terjadi  penurunan kadar gula 
darah, untuk menambah energi pada jam pertama setelah lahir diambil dari hasil 

metabolosme asam lemak, bila karena sesuatu hal misal bayi mengalami  hipothermi 
metabolisme asam lemak tidak dapat memenuhi kebutuhan pada neonatus maka 
kemungkinan besar bayi akan menderita hipoglikemia. Perubahan suhu tubuh. 
Ketika bayi lahir berada pada suhu lingkungan  yang lebih rendah dari suhu di dalam 

rahim ibu. Apabila bayi dibiarkan dalam suhu kamar 25°C maka bayi akan 
kehilangan panas melalui konveksi, radiasi, dan evaporasi sebanyak                      
200 kal/kgbb/menit. Sedangkan produksi panas yang dihasilkan tubuh bayi hanya 
1/10 nya. Keadaan ini menyebabkan penurunan suhu tubuh sebanyak 2°C dalam 

waktu 15 menit. Akibat suhu yang rendah, metabolisme jaringan meningkat dan 
kebutuhan oksigen meningkat. Perubahan  pernapasan. Selama  dalam uterus, janin 
mendapat 02 dari pertukaran gas melalui plasenta.  Setelah  bayi lahir pertukaran gas 
harus melalui paru-paru bayi. Perubahan Sirkulasi. Dengan berkembangnya      
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paru-paru  mengakibatkan tekanan O2  meningkat dan tekanan CO2 menurun, hal 
ini mengakibatkan turunnya resistensi pembuluh darah paru sehingga aliran darah  
ke alat tersebut meningkat, hal ini menyebabkan darah dari  arteri pulmonalis 

mengalir ke paru-paru dan ductus arteriosus menutup. 
 

Diagnosa Keperawatan 

Resiko terhadap infeksi berhubungan dengan (bd)  kerentanan bayi, luka terbuka 

(tali pusat, sirkumsisi). 
Resiko terhadap ketidak-efektipan kebersihan jalan nafas bd sekresi orofaringeal. 
Resiko terhadap  kerusakan  integritas kulit bd  kerentanan terhadap infeksi 
nosokomial 

Ketidak-efektipan termoregulasi bd  transisi lingkungan ekstrauterus-neonatus. 
Resiko terhadap ketidak-efektipan  penatalaksanaan program terapeutik bd    
ketidak-cukupan pengetahuan tentang perawatan bayi. 
 

Tindakan Keperawatan.  Membersihkan jalan nafas, mengeringkan badan bayi 
dari cairan ketuban dengan menggunakan  kain yang halus/handuk. Memotong dan 
mengikat tali pusat dengan tehnik anti septic. Mempertahankan suhu tubuh bayi 
dengan cara  bayi dibungkus dengan kain hangat dan  bagian kepala memakai topi.  

mendekapkan bayi kepada ibunya dan menetekkan segera setelah lahir 
 
2.   Askep  BBLR dan Prematur 

 

Pengertian. Menurut  ukuran berat badan  dan umur kehamilan  digolongkan :  
KMK  :  kecil  masa kehamilan yaitu  jika bayi lahir dengan  BB di bawah kurve    
                 pertumbuhan janin (Pertumbuhannya dalam  rahim mengalam hambatan). 
SMK  :  Sesuai  masa kehamilan  jika bayi lahir dengan  BB sesuai kurve      

                 pertumbuhan janin. 
BMK  :  Besar masa kehamilan  jika bayi lahir dengan BB di atas kurve    
                 pertumbuhan janin. 
 

Patofisiologi.  Bayi BBLR  maupun premature belum dapat mempertahankan suhu 
normal  karena pusat pengatur suhu tubuh masih dalam perkembangan, intake kalori 
dan  cairan  di bawah kebutuhan, cadangan energi juga kurang, jaringan lemak 
subcutan lebih tipis (isolator kurang) sehingga resiko kehilangan panas dan air lebih 

besar. Temperatur dalam kandungan 37 °C sedang diruangan berkisar 28–32 °C. 
Pemberian minum peroral mudah kembung karena dinding otot pada perut masih 
lemah, otot saluran cerna masih lemah, malas minum, BB tak bertambah dalam 
waktu yang lama. Penurunan BB sangat tajam, sehingga harus dikontrol jangan 

sampai turun lebih  10 %. . Pada BBLR daya tahan tubuh  lebih rendah  dan f ungsi 
organ belum sempurna sehingga  sering dijumpai masalah klinis seperti: Asfiksia, 
Pneumonia Congenital, Apneu Berulang, Hipotermia,  Hipoglikemia, Hipokalsemia, 
Hiperbilirubinemia. 

Berbagai penyebab  BBLR diantaranya   Paritas,  riwayat kehamilan tak baik, jarak 
kelahiran terlalu dekat, penyakit akut dan kronik,  Malnutrisi sebelum dan semasa 
hamil,  kehamilan ganda, infeksi TORCH dan terbanyak karena faktor kemiskinan. 
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Data subyektip dan obyektip : BBL < 2500 gramm, PB < 45 cm, LD < 30 cm, LK 
< 35 cm,  HR 100-140 X/ mt, Sh  neonatus normal  36,5–37,5 °C,  Stres dingin     
36-36,4°C, hipotermi sedang 32-35,9 dan hipotermi  berat < 32 °C, reflek isap dan 

menelan  belum sempurna, cepat dingin  banyak tidur walau perut kosong, ukuran 
kepala lebih besar dibanding badan, rambut tipis dan halus, mata bersih, tampak 
oedema pada kelopak mata, pupil bereaksi terhadap cahaya. Telinga tak ada 
kartilago sebelum 36 minggu, kulit dada tipis,  gerakan peristaltic kelihatan,  

pembuluh darah terlihat,  hati dan ginjal mudah dipalpasi. Penis dan skrotum kecil,  
testis tak teraba karena belum turun, pada perempuan labio mayora tak teraba, labio 
minora dan clitoris tampak menonjol.  Pada extremitas kulitnya tak ada lemak, kuku 
lembek dan belum melewati ujung jari serta garis telapak kaki sedikit  daya isap dan 

menelan   serta reflek moro lemah sebelum 32 minggu. 
 

Diagnosa keperawatan:  

1). Resiko  terjadi aspirasi mobilitas dan peningkatan sekresi  faktor resikonya  

cyanosis, sekresi di mulut banyak.   
2). Tak efektipnya termoregulasi  berhubungan dengan  belum sempurnanya 

pengatur suhu  tubuh, transisi lingkungan,  ekstra uterus neonatus ditandai: Bayi 
cepat dingin,   Subcutan tipis,  usia kehamilan di bawah 37 minggu, lingkaran 

kepala di bawah 35 cm, suhu di bawah 36,5 (hipotermi).  
3). Ketidak efektipan pola pemberian  makan bayi berhubungan dengan  lethargi 

karena premature ditandai  refleks hisap lemah,  banyak tidur walau perut 
kosong.   

4). Resiko  kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kerentanan terhadap 
infeksi nosokomial factor resikonya: kulit tipis.  

5). Resiko terhadap infeksi   berhubungan dengan kerentanan bayi.  
 

Rencana tindakan. 

DX 1.  
Tujuan: Tidak terjadi aspirasi dengan criteria : mulut bersih, tidak cyanosis, RR–35-
45X/mt. Tindakannya bersihkan jalan nafas,  monitor respirasi, mengisap slym. 

DX 2.  
Tujuan : Suhu tubuh bayi normal dengan kriteria: Sh 36,5–37,5°C, akral hangat, 
tidak menggigil. Tindakan: rawat bayi dalam incubator, bayi dalam dekapan ibu 
dalam posisi tegak dengan kepala miring ke kiri atau ke kanan, observasi suhu tubuh 

bila  < 36,5°C disebut hipotermi,  36-36,4 disebut stress dingin, hipotermi sedang  
32–35,9 dan hipotermi berat < 32°C,  gunakan topi (tutup kepala), segera keringkan 
bila bayi basah,  observasi kaki dan tangan   kemungkinan  dingin. 
Dx.3.  

Tujuan  : Untuk nutrisi parenteral maka  pada hari pertama sampai hari ketiga diberi  
infus Dextrosa 10% setelah hari ke tiga maka diberikanlah  cairan campuran yang 
terdiri dari 100 cc Dextrose 10% + 2 CC KCl + 2 CC NaCl + 3 CC Ca Glucosa. 
Biasanya dibuat 530 CC yang di dibuat dengan mengalikan  5 kali.  dan nutrisinya 

diberikan Asam Amino B. Nutrion. Jika  kondisi  pasiennya mengalami distress 
maka cairan diberikan  60 CC/Kg/BB/per hari. Pada hari pertama jika tidak 
mengalami Distres  maka diberikan  70 CC/Kg/BB/hari. Jika keadaan membaik 
maka mulai diberikan  nutrisi oral dan bila sudah terpenuhi 50% dari kebutuhan 
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cairan maka cukup diberikan nutrisi oral  + Parenteral Dextrose 10%. Cara 
pemberiannya  ketika  diberikan Dextrose 10%  menggunakan infuset dan  saat  
memberi nutrisi campuran menggunakan Syrine Pump. Menghitung kebutuhan 

nutrisi, jika bayi mengalami distress  maka diberikan 60 CC/Kg/BB/per hari dan jika 
membaik diberikan 70 CC/Kg/BB/per hari untuk hari pertama dan hari selanjutnya 
ditambah 10 CC/BB/per hari.   Makanan dengan   cara enteral (NGT) dilakukan  bila 
daya hisap belum baik. Dan BBLR kurang bulan, awasi terjadinya refkeks 

regurgitasi, aspirasi lambung perut kembung  dan ileus. Jenis  makanan yang 
dianjurkan adalah  ASI,  berikan ASI dengan memakai sendok atau alat tetes/pipet.  
Yang sudah mampu mengisap  waktu menyusui  diberika setiap 1-2 jam  selama 2-3 
menit.  Dan bayi dalam kondisi hangat. Bila ASI tak memungkinkan  berilah  susu 

formula khusus BBLR yang diberikan sampai BB 2000 gram. Susu formula yang 
diberikan biasanya Prenant atau SGM BBLR. Bila BBLR tak bisa memberi ASI 
pada bayinya sendiri, hanya boleh diberi oleh ibu yang juga melahirkan BBLR. 
Observasi BBLR kurang bulan  lebih diperhatikan karena lebih sulit menerima 

makanan  dari BBLR KMK. Pemberian Vit C sangat dianjurkan. 
DX. 4  
Tujuannya integritas kulit utuh dengan kriteria kulit tidak iritasi,  bebas eritema. 
Tindakannya ganti popok bila basah, pakaian lembut dan mudah mengisap keringat, 

beri talk bagian lipatan, mandikan dengan  kapas air hangat.  Tali pusat yang belum 
putus dirawat dengan air sabun dan dibungkus dengan  kain kasa kering. 
DX.5.   
Tujuannya bayi terhindar penyakit infeksi dengan kriteria   tidak panas, tidak 

meradang   Tindakannya bayi dirawat sesuai kelompok kondisi bayi, imunisasi 
diberikan bila usia kehamilan mencapai 37 minggu dan imunisasi yang diberi  BCG, 
Hep B1 dan Polio 1. 
 

3.   Askep Asfiksia Neonatorum. 

 

Pengertian. Asfiksia Neonatorum adalah  keadaan  di mana bayi baru lahir tidak 
dapat bernafas secara spontan,  teratur dan adekwat  segera setelah lahir. Keadaan ini 

biasanya  disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnue serta sering berakhir 
dengan asidosis. Asfiksia akan bertambah buruk apabila penanganan bayi tak 
dilakukan secara sempurna 
 

Patofisiologi. Asfiksia  dapat disebabkan oleh semua  keadaan yang menyebabkan 
tidak  terjadinya pertukaran gas secara cukup atau gangguan pengangkutan O2 dari 
ibu ke janin  pada masa kehamilan, persalinan atau segera setelah lahir dengan 
akibat: O2 tidak cukup dalam darah (hipoksia),  CO2 tertimbun dalam darah 

(Hiperkapnia),  terjadi asidosis respiratorik dan metabolic  serta  hipoglikemia. 
 

Data subyektip dan obyektip. Pernapasan kuping hidung, pernapasan cepat, nadi 
cepat, cyanosis dan nilai apgar kurang dari 6. Untuk menentukan tingkat asfiksia 

dapat dipakai penilaian apgar.  Apabila nilai apgar :   10 bayi sangat normal tetapi 
jarang.  7-9 Asfiksia ringan dan bayi normal, 4-6  : Asfiksia sedang,   0 –3 : Asfiksia 
berat.dan bila nilai dibawah 7 perlu tindakan. 
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Diagnosa keperawatan 
1). Intoleransi aktivitas bd ketidak-cukupan oksigen jaringan.  
2). Resiko terhadap infeksi bd kerentanan bayi   

3). Resiko terhadap kerusakan integritas kulit bd kerentanan  infeksi nosokomial. 
 

Rencana tindakan keperawatan. 

Intervensi harus cepat, tepat dan jangan sampai terlambat.  Bila naf as bayi kurang  

20 kali/menit atau mengalami megap-megap atau tidak bernafas spontan dan denyut 
jantung menetap kurang 100 X/menit maka lakukan resusitasi dengan sungkup atau 
balon, beroksigen bila diperlukan untuk gangguan nafas. Obat yng biasa digunakan 
Natrium bikarbonat  kalau sampai tedapat apnea. Antibiotika diberikan bila terjadi 

asfiksia berat. 
 
4.   Askep Hiperbilirubinemia atau Ikterus Neonatorum 

 

Pengertian. Ikterus neonatorum (Hiperbilirubinemia Neonatal)  adalah naiknya 
kadar  bilirubin tak langsung pada bayi baru lahir. Akibat naiknya bilirubin maka 
warna pada kulit, konjuctiva dan mukosa menjadi kuning. Ikterus dianggap 
fisiologis bila  ikterus yang terjadi  karena metabolisme normal  bilirubin pada bayi 

baru lahir usia minggu pertama.  Peningkatan  kadar bilirubin terjadi pada  hari 
kedua dan ketiga dan mencapai puncaknya pada hari ke-5 sampai ke-7, kemudian 
menurun lagi pada hari ke-10 sampai ke-14. Pada neonatus cukup bulan  kadar 
bilirubin  tidak melebihi 10 mg/dl dan pada bayi kurang bulan  kurang dari 12 mg/dl.   

Pada hari ketiga kenaikan kadar bilirubin < 0,2 mg/dl/jam sedangkan hari ke-4–5 
kenaikan kadar bilirubin < 0,2 mg/dl/jam. Ikterus yang cenderung menjadi patologik                               
(Hiperbilirubinemia)  adalah: Ikterus terjadi 24 jam pertama setelah kelahiran, 
peningkatan  kadar  bilirubin 5 mg/dl atau lebih tiap 24 jam, Ikterus disertai          

BL < 2000 grm, masa gestasi < 36 mg, Ikterus klinis menetap setelah usia > 8 hari.  
Kernicterus adalah ensefalopati bilirubin yang biasa ditemukan pada neonatus cukup 
bulan dengan ikterus berat.  Bilirubin indirek lebih dari 20mg% dan disertai penyakit 
hemolitik berat. 

 

Patofisiologi. Secara fisiologi volume darah bayi lebih banyak  sedang umur 
eritrosit pendek maka terjadi pemecahan eritrosit akibatnya produksi bilirubin 
bertambah 70-80 mg% produksi bilirubin berasal  dari eritrosit yang rusak. Bilirubin 

berikatan  dengan  albumin dibawa kehepar sampai di hepar terjadi kegagalan proses 
konyugasi dalam mikrosom hepar.  Pada bayi baru lahir  ususnya bebas bakteri 
sehingga pembentukan  sterkobilin tidak terjadi. Sebagai gantinya usus bayi banyak 
mengandung beta glucoronid yang menghidrolisis bilirubin gluicoronid menjadi 

bilirubin indirek dan akan direabsorbsi kembali melalui sirkulasi enterohepatis       
ke aliran darah. 
 

Data subyektip dan obyektip. Kulit dan selaput lendir tampak kering.  Hasil 

pengamatan bagus pada matahari. BBL tampak kuning bila kadar bilirubin               
+ 6 mg/dl. Bila terjadi ke ikterus (kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin 
indirek pada otak) akan ada gejala  mata berputar, letargi, kejang, tak mau mengisap, 
malas minum, leher kaku. Bila lebih berat dapat terjadi tuli, gangguan bicara dan 
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retardasi mental. Warna tinja mungkin akolik dan warna air kemih menjadi kuning 
tua. 
Hasil laboratorium: Bilirubin serum meninggi, Hematokrit mungkin turun,  kultur 

darah mungkin positip (+), Bilirubin > 15.  Penentuan bilirubin secara Kramer 
sebagai berikut :  Kepala : 4-8 mg/dl,  Leher-pusar: 5mg /dl,     Perut: 8– 6 mg/dl,  
Lengan–paha: 11–18 mg/dl,      Tangan kaki : > 15 mg /dl. 
 

Diagnosa keperawatan.  

1). Resiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan  ekresi bilirubin, efek       
fototherapi. Faktor resikonya : Bilirubin tinggi lebih dari 5 ml/dl/ 24 jam, kulit 
kuning hari pertama lahir,  atau menetap pada  lebih hari ke-8.  

2). Resiko kerusakan jaringan kornea berhubungan dengan  pemanjangan lampu 
fototherapy. Faktor resiko : sclera kuning.  

3). Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan  intake yang kurang 
ditandai minum menurun, kondisi lemah dan lethargi. 

 

Tindakan keperawatan     

DX 1.    
Tujuan  : Integritas kulit utuh dengan kriteria bebas ikterus, tidak kemerahan dan 

bebas eritema. Tindakannya monitor perubahan kulit, ubah posisi tiap 4 jam, jaga 
kebersihan lingkungan, pasien telanjang bulat, jarak bayi kelampu 40 cm, lama 
terapi sinar 24 jam terus menerus selanjutnya istirahat  hanya saat minum saja. 
Setelah itu dapat diulangi lagi  pada dosis kedua. Foto terapi dilakukan tergantung 

hasil laboratorium. 
DX2.    
Tujuannya integritas jaringan  kornea utuh dengan criteria tajam penglihatan normal 
dan mata bebas melihat.  Tindakannya tutup daerah mata dengan penutup khusus 

supaya tidak tembus cahaya. Penutupan mata dilepas pada saat pemberian minum. 
DX3.   
Tujuannya kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan kriteria penurunan BB tidak > 10%, 
tidak muntah.   Tindakannya beri minum oral dengan sonde atau NGT, timbang BB 

setiap hari. Perlu diantisipasi pemberian cairan tambahan untuk mencegah dehidrasi. 
Pemberian susu dengan kadar laktosa rendah akan mengurangi timbulnya diare.  
 
5.  Askep Sepsis Neonatorum 

 

Pengertian. Sepsis neonatal adalah syndrome klinis yang ditandai dengan infeksi 
sistemik dan diikuti bacteremia pada bayi berumur < 1 bulan.  
 

Patofisiologi.    Mikroorganisme atau kuman  penyebab infeksi dapat mencapai 
neonatus melalui beberapa cara :  a). Pada masa antenatal/sebelum lahir.  Pada masa  
ini kuman dari ibu setelah melewati plesenta dan umbilikus masuk ke dalam tubuh 
bayi melalui sirkulasi darah janin. Jenis kuman yang dapat menembus plasenta 

antara lain: virus rubella, herpes, sitomegalo, hepatitis, influensa, parotitis.  
Sedangkan bakteri yang dapat menembus jalur ini  malaria, sifilis, dan roksoflasma.  
G 0. Pada masa intranatal /saat persalinan kuman yang ada pada  vagina dan  serviks 
naik mencapai korion dan amnion selanjutnya  kuman melalui umbilikus masuk     



 21 

ke dalam tubuh bayi. Cara lain  saat persalinan cairan amnion yang sudah terinfeksi  
dapat terinhalasi oleh bayi dan masuk  ke traktus digestivus dan traktus respiratorius 
kemudian terjadilah infeksi.  Sumber infeksi lain adalah manipulasi fetus, 

perdarahan pada ibu dan forsep tinggi, sehingga masuk melalui kulit bayi.  
 

Data subyektip dan obyektip.  Pada gejala umum didapat bayi nampak sakit,  bayi 
tidak mau minum, suhu tubuh naik atau turun, sklerederma (jaringan yang 

mengeras). Gangguan gastrointestinal  didapat muntah, diare dan perut kembung. 
Pada pernapasan didapat dispneu, takipneu dan cyanosis. Pada kardiovascular 
didapat takikardia, edema dan dehidrasi dan  hematologi didapat ikterus, petekie, 
leukosit < 5000 mm2. Pemeriksaan laboratorium didapat KFD tinggi, umur bayi      

< 4 hari maka sel darah putih < 9000, Sel PMN < 4.500,  Trombosit < 100.000.  
Pada umur bayi > 4 hari sel darah putih > 20.000 atau < 5000.  Sel PMN > 4.500 
atau < 1400, Trombosit < 100.000 
 

Diagnosa keperawatan.     

1). Resiko terjadi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema dan 
imobilitas.  

2).  Diare berhubungan dengan iritasi usus akibat organisme yang menginfeksi.     

3).  Resiko cidera berhubungan dengan gerakan tonik/klonik tak terkontrol.  
 

Rencana tindakan. 

DX.1.    

Tujuannya integritas kulit utuh dengan kriteria tidak  ada eritema dan peticiae. 
Tindakannya Jaga kebersihan, incubator harus dicuci dengan  antiseptik paling 
sedikit seminggu sekali. Air dalam incubator harus diganti setiap dua hari.  Alat 
perlengkapannya harus disterilkan. 

DX2.    
Tujuannya tidak terjadi diare dengan kriteria feces tidak encer, warna kulit kuning, 
frekwensi BAB 1 kali sehari.   Tindakannya bayi dirawat di ruang isolasi,  
kolaborasi dalam  pemberian antibiotika, biasanya mendapat kombinasi penisilin  G 

atau ampisilin dengan gentamisin atau metasilin dengan gentamisin, monitor 
frekwensi BAB. 
DX3.   
Tujuannya tidak terjadi cidera dengan kriteria bayi tenang, tidak ada kejang. 

Tindakannya sarankan penunggu yang menderita sakit apapun tidak diperkenankan 
kontak dengan bayi. 
 
6.   Askep Respirasi Distres  Syndrom (RDS) 

 

Pengertian. RDS adalah kumpulan gejala yang terdiri dari dyspnue, hiperpnue 
dengan frekwensi pernapasan lebih dari 60 kali per menit, sianosis, rintihan pada  
ekspirasi dan kelainan  otot-otot pernapasan pada inspirasi. Penyakit ini merupakan  

keterlambatan perkembangan maturitas paru. Kejadian menurut usia kehamilan  
adalah 60-80 % terjadi pada usia kehamilan kurang dari 28 mg dan 15–30 % pada 
usia kehamilan 32-36 mg. 
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Patofisiologi.    Gawat nafas pada bayi disebabkan kekurangan surfactan cadangan 
paru bayi. Kekurangan ini bisa disebabkan  obstruksi saluran nafas bagian atas, 
kelainan parenkim paru, pneumothorak dll, sehingga paru tak siap menjalankan 

tugasnya. Akibatnya  menimbulkan  ketidak seimbangan  inflasi saat  inspirasi dan 
kolaps alveoli saat ekspirasi. Tanpa surfaktan  janin tidak dapat menjaga parunya 
tetap mengembang akhirnya  janin lebih banyak menghabiskan oksigen untuk 
menghasilkan energi  dari pada yang diterima sehingga  bayi  kelelahan akibatnya  

terjadi  hipoperfusi jaringan paru sehingga aliran darah ke pulmonal menurun dan 
terjadi atelectasis (Kolaps paru).   
 

Data subyektip dan obyektip.   Bayi umumnya preterm, sering disertai riwayat 

asfiksia pada waktu lahir atau tanda gawat janin pada akhir kehamilan, tanda dan 
gejala yang menyertai adalah timbul setelah 6-8 jam setelah lahir, pernafasan cepat 
(hiperpnoe) dengan  frekwensi pernafasan lebih dari 60 x/menit, ada retraksi 
intercostals, epigastrium atau  suprasternal  pada inspirasi, sianosis,  mendengkur, 

ada grunting yaitu terdengar seperti suara rintihan pada saat ekspirasi  dan ada 
takhikardia (170 x/menit), ada napas kuping hidung. Pada  foto thorak menunjukkan  
tampak  bayangan seperti awan, analisa gas darah : PO2 < 50 mmHg,                
PCO2 > 60 mmHg, PH : 7,3–7,45, Saturasi O2 : 92–94 %. Nilai kalium meningkat.  

 

Diagnosa keperawatan 

1). Kerusakan   pertukaran gas bd suplai oksigen yang tidak adekwat, penurunan 
kapasitas paru-paru, aspirasi.     

2). Tidak efektip pola nafas bd penurunan kapasitas paru-paru. 
3). Perubahan nutrisi  kurang dari kebutuhan tubuh  bd peningkatan  metabolisme 

akibat stress. 
 

Rencana tindakan  

DX 1.   
Tujuannya Pertukaran gas dapat dioptimalkan dengan kriteria PO2 dan PCO2 dalam 
batas normal.    Tindakannya observasi distress pernapasan seperti  pucat, edema 

tungkai dalam 24 jam, faccid otot,  nadi > 100 x/menit dan hasil analisa gas darah. 
Observasi saturasi oksigen sebelum dan sesudah tindakan. 
Dx 2.     
Tujuannya pola nafas efektip dengan kriteria nafas teratur, suara nafas vesicular, 

frekwensi nafas 40–50 x/menit.   Tindakannya Observasi  tanda  distress pernafasan 
seperti takipnue,  kuping hidung,  grunting, rales dan ronchi. Atur posisi tidur bayi, 
kepala ekstensi  supaya  bayi dapat bernafas dengan lega, Longgarkan pakaian bayi. 
Dx.3   

Tujuannya bayi tidak mengalami penurunan berat badan   lebih dari 20 % dan 
glucose > 40 mg%. Tindakannya  beri nutrisi parenteral, observasi tanda vital.  
 
7.   Askep Tetanus Neonatorum 

 

Pengertian. Tetanus neonatorum adalah suatu penyakit tetanus yang diderita oleh  
bayi baru lahir. Penyebabnya adalah  basil  klastridium tetani.  Basil ini dapat 
mengeluarkan  toksin yang dapat menghancurkan  sel darah merah, merusak leukosit 
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dan merupakan toksin yang bersifat neurotriopik yang menyebabkan ketegangan dan 
spasme otot. 
 

Patofisiologi.  Pemotongan tali pusat tidak steril, perawatan tali pusat tidak bersih 
dan trauma lahir dapat terpapar clastridium tetani dan ini mengeluarkan toksin.  
Toksin ini ada yang bersifat  tetanolisin yang dapat merusak  eritrosit dan leukosit 
sehingga menyebabkan  resiko tinggi terjadi infeksi dan resiko tinggi gangguan 

cairan dan elektrolit. Ada juga toksin ini  bersifat tetanospasmin yang menyebabkan 
spasme otot. Bila spasme otot terjadi dilaring dan otot pernafasan maka terjadi 
penumpukan secret yang dapat menyebabkan aspirasi sehingga terjadi  gangguan 
bersihan jalan nafas dan  tak efektipnya pola nafas. Spasme otot dapat menyebabkan 

trismus sehingga terjadi kaku otot leher dan rahang sehingga  terjadi gangguan 
pemenuhan nutrisi. 
 

Data subyektip dan obyektip.   Terangsang  dan sering kejang disertai sianosis, 

kaku kuduk  sampai opistotonus, dinding abdomen  kaku mengeras, suhu meningkat,  
dahi berkerut, alis mata terangkat,  sudut mulut  tertarik ke bawah atau mulut 
mencucu seperti mulut ikan, ekstremitas biasanya terulur dan kaku, tiba-tiba bayi 
sensitip terhadap rangsangan, gelisah dan menangis. Masa tunas biasanya 3-10 hari 

kadang sampai beberapa minggu. Penyakit ini biasanya terjadi mendadak dan dalam 
48 jam penyakit ini menjadi nyata dengan adanya trismus. 
 

Diagnosa Keperawatan. 

1). Gangguan pemenuhan oksigen  bd   spasme otot pernapasan dan  laring ditandai       
asfiksia.      

2). Resiko terjadi trauma  bd  kejang.    
3). Gangguan pemenuhan nutrisi bd  bayi tidak menetek dan menelan.  

 

Rencana tindakan keperawatan. 

Dx1.    
Tujuannya kebutuhan oksigen terpenuhi dengan kriteria: tidak sesak,  tidak ada 

syanosis. Tindakannya berikan oksigen, bersihkan  saluran pernafasan agar jalan 
nafas lancar dengan pengisapan,  kolaborasi dalam pemberian   ATS dan 
antikonvulsan,  pakaian bayi dibuka atau dikendorkan 
 

Dx 2.   
Tujuannya tidak terjadi trauma bila kejang.   Tindakannya bila terjadi kejang 
masukkan tongue spatel atau sendok yang sudah dibungkus ke dalam mulut bayi 
agar lidah tidak tergigit dan lidah tidak jatuh ke belakang menutupi saluran 

pernafasan. 
 
Dx.3.  
Tujuannya kebutuhan nutrisi dan cairan terpenuhi. Tindakan : Kolaborasi pemberian  

cairan glucosa, beri ASI menggunakan sonde. 
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8.   Askep Kelainan Bawaan 

 
Pengertian. Kelainan bawaan  merupakan  penyimpangan dari bentuk umum karena 

gangguan perkembangan dan penyebab langsung sulit diketahui. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi adalah kelainan kromosom yaitu kelainan genetic pada suami 
atau istri dan  penyakit infeksi yang diderita ibu waktu hamil pada triwulan I. Ada 
bermacam kelainan bawaan antara lain Bibir sumbing (Labio palato Schizis),  

Atresia Ani, Hirshprung dan Hernia Diafragmatika. 
 
A. Bibir Sumbing ( Labio Palato Schizis ) 

 

Pengertian. Labio palato Schizis adalah kelainan bawaan berupa bibir 
belah/palatum. Belah akibat dari kegagalan  proses penutupan maxilla dan premaxila 
selama masa embryo, kelainan ini dibagi menjadi celah bibir (Labioskizis), celah 
gusi (gnatoskizis) dan langitan  (palatoskizis). 

 

Patofisiologi.  Cacat terbentuk pada trisemester pertama kehamilan, prosesnya  
karena  tak terbentuknya  mesoderm pada daerah tersebut sehingga bagian yang 
telah menyatu (prosesus nasali dan lakrimalis) pecah kembali. 

 

Data subyektip dan obyektip.   Bila cacat sampai ke langit bayi tak dapat 
mengisap. 
 

Diagnosa keperawatan.    

1). Ketidak-efektipan pola pemberian makan bayi bd   bibir sumbing.     
2). Resiko tinggi terjadi aspirasi bd bibir sumbing.    
3). Kerusakan komunikasi bd bibir sumbing. 

 

Rencana tindakan keperawatan  

Dx1.   
Tujuannya pola pemberian makan bayi efektip.   Tindakannya memberikan bayi 

makan dengan sendok secara  perlahan. 
Dx2.   
Tujuannya tidak terjadi aspirasi dengan kriteria   pernapasan lancar, tidak sianosis. 
Tindakannya Posisi bayi jangan terlentang tapi kepala bayi harus ditegakkan sedikit, 

hati-hati jangan  sampai makanan tertelan ke paru-paru. 
Dx3.    
Tujuannya komunikasi terjadi lancar dengan kriteria  berbicara sesuai umur. 
Tindakannya dilakukan  operasi  pada usia 3 bulan  untuk menutup celah bibir.  

Untuk menutup langitan  dilakukan operasi umur 15–24 bulan yaitu  sebelum anak 
mampu bicara secara lengkap. Sehingga  pusat bicara  di otak  belum membentuk  
cara bicara. Bila dengan operasi ini suara masih sengau dilakukan operasi lagi 
dengan membuat bendungan pada faring  yang dilakukan pada umur 6 tahun ke atas. 

Supaya pertumbuhan gigi normal di kiri dan kanan normal  yang dilakukan pada 
umur 8-9 tahun.  Operasi terakhir untuk pertumbuhan tulang di wajah  dilakukan 
pada umur 15 –17 tahun. 
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B. Atresia Ani 

  

Pengertian. Atresia Ani adalah suatu kelainan bawaan di mana tidak ada lubang 

tetap pada anus. 
 

Data subyektip dan obyektip. Perut kembung secara progresif, muntah pada umur 
24–48 jam dan urin bercampur  mekonium, termometer tidak dapat masuk ke dalam 

anus.  
 

Diagnosa keperawatan.     

Perubahan kenyamanan berhubungan dengan  atresia ani. 

Rencana tindakannya dilakukan kolaborasi dalam pembedahan dengan tindakan 
kolostomi dan akan dilakukan  koreksi setelah umur 1 tahun (Petrus,1990). 
 
C. Hirshprung  

 

Pengertian. Hirshprung adalah suatu kelainan bawaan  obstruksi usus fungsional  
karena   tidak terbentuknya sel ganglion para simpatis dari pleksus mesentrikusaur 
bach pada kolom bagian distal mulai dari  sfingter ani internus ke arah proksimal. 

Penyakit ini lebih banyak terjadi pada bayi aterm dengan berat lahir > 3 kg, lebih 
banyak pada laki dari pada perempuan. 
 

Patofisiologi.Tidak adanya ganglion meissner dan auerbach pada mukosa usus 

mengakibatkan  usus selalu dalam keadaan spastis dan gerak peristaltic pada daerah 
terserbut tidak mempunyai daya dorong sehingga usus tersebut tidak ikut dalam 
proses evakuasi feses ataupun udara. 
 

Data subyektip dan obyektip.  Mekonium keluar setelah lebih dari 24 jam, distensi 
abdomen (kembung), muntah berwarna hijau, bila dubur dicolok faeces keluar 
menyemprot. Pada foto polos terlihat tanda obstruksi usus letak rendah. Di daerah 
yang terkena tak ada peristaltik. 

 

Diagnosa keperawatan. Perubahan kenyamanan berhubungan dengan obstruksi 
usus karena  hirshprung. 
 

Rencana tindakan keperawatan.   

Dx 1.    
Tujuannya rasa nyaman terpenuhi dengan kriteria mekonium dan udara keluar. 
Tindakannya dubur dicolok supaya  faeces dapat keluar, dan dilakukan pemasangan  

sonde lambung serta pipa rectal untuk mengeluarkan  mekonium dan udara.  
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BAB IV 

 

TINDAKAN KEPERAWATAN PADA BAYI RESIKO TINGGI  

 
1. Memandikan Bayi Aterm 

 

Pengertian. Memandikan bayi  yang BB > 2500 gr. dan UK : 38–40 mg. 

Gunanya membersihkan kulit, observasi keadaan kulit dan pendidikan kesehatan. 
Peralatannya air hangat suam kuku, sabun mandi, handuk 1 buah,  bedak bayi, sisir 
+ minyak kelapa, bengkok, ember kecil, kapas mata, kapas mulut, kapas cebok, 
kapas kering steril, gas,  alkohol, dan pakaian bayi : selimut, popok, gurita, baju 

bayi, sarung tangan, dan minyak telon. 
 

Cara kerjanya Cuci tangan, siapkan alat-alat, panggil klien dengan namanya, 
pakaian bayi dibuka, kalau BAB pantat dibersihkan terlebih dahulu, bayi ditimbang, 

bayi ditidurkan di atas handuk dan diselimuti, mata bayi dibersihkan dengan  kap as 
basah dari  dalam ke arah luar, mulut bayi dibersihkan dengan cara  ambil satu buah 
kapas mulut dan peras kemudian lingkarkan di kelingking kanan, tangan kanan 
memegang dagu bayi dan kelingking kanan  dimasukkan  ke mulut bayi dan 

bersihkan secara perlahan, bersihkan mulai muka, tangan, badan, kaki dan punggung 
terakhir, bayi diangkat dari air dan dilap dengan handuk sampai kering, lalu rawat 
tali pusat. Bayi diusap dengan minyak telon pada perut bayi, kemudian beri bedak, 
pakaian. Rapikan pasien dan peralatan dikembalikan ke tempat semula dan cuci 

tangan terus catat. 
 
2. Memandikan Bayi Premature 

 

Pengertian . Memandikan bayi dengan  BB < 2500 gram dan UK < 37 mg. 
Peralatan : Kapas mata, kapas mulut, kapas minyak kelapa, kapas cebok, gas steril,  
alkohol 70%, lidi kapas, kapas kering, minyak telon, sisir, handuk, pakaian bayi, 
sarung tangan, ember dan bengkok. 

 

Cara kerjanya siapkan alat, memakai jas dan masker, cuci tangan, panggil nama 
klien, buka pakaian kalau BAB  pantat dibersihkan terlebih dahulu, mata bayi 
dibersihkan  mulai dari dalam keluar,  membersihkan mulut bayi dengan kapas 

mulut, membersihkan muka  dengan air bersih, badan dengan kapas minyak terus  
kaki, punggung dan terakhir tangan, usapkan minyak telon pada perut dengan 
usapan searah jarum jam, rawat tali pusat, pakaikan pakaian, sisir rambut dan terus 
topi, tidurkan bayi dalam incubator, rapikan pasien, kembalikan peralatan, cuci 

tangan dan catat hasil. 
 
3. Perawatan Tali Pusat Sehari-hari 

 

Pengertian . Memberikan perawatan tali pusat sehari-harri pada bayi 
Gunanya  mencegah infeksi, pengeringan tali pusat. 
Peralatannya ir  mengalir, handuk kering,  gas steril, sabun, pakaian  lengkap: baju 
bayi, popok, sarung tangan, selimut bayi. 
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Cara Kerja : Siapkan alat, memakai jas dan masker, cuci tangan, panggil nama 
klien, buka  kasa penutup tali pusat, ambil  kasa steril berisi air sabun dioleskan, lalu 
ditutup lagi dengan kasa steril tali pusatnya, cuci tangan dan catat hasil.  

 
4. Pemberian Imunisasi  

 

Pengertian. Imunisasi adalah suatu usaha memberikan kekebalan pada bayi dan 

anak terhadap penyakit tertentu. Vaksin adalah kuman atau racun yang dilemahkan 
yang dimasukkan ke dalam tubuh. Macam kekebalan itu ada kekebalan aktip  yaitu  
kekebalan yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh untuk menolak suatu penyakit 
tertentu di mana prosesnya lambat dan bertahan lama. Kekebalan aktif ada  aktif 

alamiah yaitu tubuh  bayi membuat kekebalan sendiri setelah sembuh dari suatu 
penyakit. Aktif buatan adalah  kekebalan yang dibuat tubuh setelah mendapat vaksin. 
Kekebalan pasif adalah tubuh anak  tidak membuat zat anti bodi sendiri, tetapi 
kekebalan tersebut diperoleh dari luar setelah memperoleh zat penolak sehingga 

prosesnya cepat tetapi tidak bertahan lama. 
 

Syarat pemberian vaksin. Syaratnya adalah bayi sehat dan tidak dalam keadaan 
sakit,  vaksin disimpan di lemari es dan tidak kadaluarsa,  tepat jadwal imunisasi, 

memperhatikan  dosis vaksin.  Imunisasi yang diberikan ketika  bayi pulang adalah 
BCG, Hep B1 dan polio.  BCG dosis yang disuntikan   0,05 CC. Vaksin ini dibuat 
dari bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Dalam memberikan vaksin ini  
dilarutkan dg 4Cc NaCl 0,9% dan harus digunakan  dalam waktu 3 jam. Cara 

menyuntikkannya adalah  bersihkan lengan dengan kapas yang dibasahi air matang, 
peganglah lengan kanan anak,  pegang semprit  dengan lubang jarum menghadap   
ke atas, masukkan  jarum ke dalam kulit, masukkan vaksin, bila vaksinasi  BCG 
tepat maka timbul benjolan dikulit dan kulit kelihatan pucat. Nama suntikan intra 

kutan. Bagian atas lengan kiri dengan menggunakan semprit khusus BCG. Suntikan 
harus menimbulkan  bleb di bawah kulit yang menyebabkan kulit mengerut seperti 
kulit jeruk.   Polio diberikan secara tetes sebayak 2 tetes pada lidah.  Vaksin yang 
diberikan ini adalah virus polio yang masih hidup yang telah dilemahkan. Tidak ada 

resiko penyebaran  nosokomial polio  akibat vaksin polio oral (VPO). Berikan         
4 dosis VPO untuk perlindungan efektip yaitu saat baru lahir sampai 2 mg, 
kemudian usia 6, 10, dan 14 mg. Hepatitis B, imunisasi  ini diberikan segera setelah 
bayi sembuh.  Jika ibunya  menderita  hepatitis atau  HB s Ag positif, bayinya segera 

diimunisasi dengan dosis awal  vaksin hepatitis B (VHB) 0,5 ml, IM segera setelah 
lahir. Pada hari yang sama diberi suntikan imunoglobulin Hepatitis B secara IM 
sebanyak 0,5 ml pada paha yang lain. 
 

5.  Mempertahankan Suhu Normal Bayi Lahir Sakit/Kecil 

   
Pengertian. Pada bayi baru lahir yang sakit atau kecil (berat lahir < 2500 gr atau 
umur kehamilan <37 minggu), perlu penambahan kehangatan tubuh untuk 

mempertahankan suhu normal. Bayi tersebut dapat dengan cepat terjadi hipotermi 
dan untuk menghangatkan kembali membutuhkan waktu yang lama.  Resiko 
komplikasi dan kematian meningkat secara bermakna bila suhu lingkungan tidak 
optimal . 
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Tindakan keperawatan. 1). Bayi harus tetep berpakaian atau diselimuti setiap saat 
agar tetap hangat walau  keadaan dilakukan tindakan. Misal bila dipasang jalur 
infuse intravena, atau resusitasi dengan cara: memakai pakaian dan mengenakan 

topi, bungkus bayi dengan pakaian yang kering dan lembut dan selimut, buka bagian 
tubuh yang diperlukan untuk pemantauan atau tindakan. 2). Rawat bayi kecil          
di ruang yang hangat (tidak kurang 25 ºC dan bebas dari aliran  angin). 3). Jangan 
meletakkan bayi dekat dengan benda yang dingin (misal dinding dingin atau   

jendela) walaupun bayi dalam incubator atau di bawah pemancar panas.  4). Jangan 
meletakkan bayi langsung di permukaan yang dingin (misal alasi   tempat tidur atau 
meja periksa dengan kain atau selimut hangat sebelum bayi  diletakan). 5). Pada 
waktu dipindahkan ke tempat lain, jaga bayi tetap hangat dan gunakan  pemancar 

panas atau kontak kulit dengan perawat. 6). Berikan tambahan kehangatan pada 
waktu dilakukan tindakan (misal  menggunakan  pemancar panas). 7). Ganti popok 
setiap kali basah   8). Usahakan agar bayi tetap hangat  misal bila ada sesuatu yang 
basah  jangan di tempelkan di kulit bayi.   9). Jangan memandikan atau menyentuh 

bayi dengan tangan dingin.  10). Lakukan pengukuran suhu tubuh sesuai  tabel  
berikut. 
 

Tabel pengukuran suhu tubuh. 

 

Keadaan bayi       Bayi sakit           Bayi kecil        Bayi sangat          Bayi keadaan  
                                                                                    Kecil                   membaik 

Frekuensi  
Pengukuran          Tiap jam           Tiap 12 jam       Tiap 6 jam            Sekali sehari  

 
Ada lima cara dalam mempertahankan suhu tubuh yaitu :   

1). Kontak Kulit Dengan Kulit.  

2). Kangaroo Mother Care  ( KMC )    
3). Pemancar  Panas    
4). Inkubator   
5). Ruangan Yang Hangat  

 

Tabel  Cara menghangatkan bayi  

CARA PETUNJUK PENGGUNAAN 

 

Kontak kulit                        - Untuk semua bayi  
- Untuk menghangatkan bayi dalam waktu singkat,     

atau menghangatkan bayi hipotermi (32-36,4ºC) 

- Apabila cara lain tidak mungkin dilakukan  
 

KMC - Untuk menstabilkan bayi dengan berat badan< 2500 g    
terutama direkomendasikan untuk perawatan 
berkelanjutan bayi dengan berat badan < 1800 g 

- Tidak untuk bayi yang sakit berat (sepsis, gangguan 

napas berat). 
- Tidak untuk ibu yang menderita penyakit berat yang 

tidak dapat merawat bayinya. 
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Pemancar panas                    - Untuk bayi sakit atau bayi dengan berat 1500 g/lebih  
- Untuk pemeriksaan awal bayi, selama dilakukan    

tindakan 

Inkubator - Penghangatan berkelanjutan bayi dengan berat            
< 1500g 

- Bayi yang tidak dapat dilakukan KMC 

Penghangat ruangan - Untuk merawat bayi dengan berat < 2500 g, yang  

tidak  memerlukan tindakan diagnostic atau presedur       
pengobatan                                                                             

 
1). Kontak Kulit 

Bayi dengan kontak kulit  biasanya suhu tubuhnya dipertahankan 36,5-37,5°C   
(suhu aksiler).    

Caranya : Lekatkan kulit bayi pada kulit ibu/orang lain, diusahakan bayi dalam 
keadaan telanjang menempel kulit ibu, lihat KMC untuk cara pelaksaannya. Suhu 
ruangan minimal 25°C, ukur suhu tubuh bayi 2 jam setelah dilakukan kontak kulit,  
bila suhu < 36,5 °C periksa kembali bayi dan temukan langkah selanjutnya. 

 
2). Penkes  Kangaroo Mother Care (KMC) ATAU Perawatan Bayi Lekat  

 

Pengertian. KMC adalah kontak kulit diantara ibu dan bayi secara dini, terus  

menerus dan dikombinasi dengan pemberian ASI eksklusif. 
 

Tujuannya agar bayi kecil tetap hangat dan dapat dimulai segera setelah lahir atau 
setelah bayi stabil. KMC dapat dilakukan di rumah sakit atau di rumah setelah bayi 

pulang. Bayi tetap bisa di rawat dengan KMC meskipun belum bisa menyusui, 
berikan ASI peras dengan menggunakan salah satu alternative cara pemberian 
minum. Dijalankan sampai bayi berat badan 2500 g atau mendekati 40 minggu, atau 
sampai bayi kurang nyaman dengan KMC, misalnya sering bergerak, gerakan 

ekstremitas berlebihan, bila akan dilakukan KMC lagi bayi menangis.  Bila ibu perlu 
istirahat, dapat digantikan ayah, saudara atau petugas kesehatan.  Bila ada yang 
menggantikan, bayi diberikan pakaian hangat dan topi, dan diletakkan di boks bayi 
dalam ruangan yang hangat.  Bila bayi sudah kurang nyaman dengan KMC, 

anjurkan ibu untuk menyapih  bayi dari KMC, dan dapat melakukan kontak kulit 
lagi pada waktu bayi sehabis mandi, waktu malam yang dingin, atau kapan saja       
ia menginginkan. 
 

Peralatannya: Pakaian  bayi, topi, popok, dan kaos kaki  dihangatkan, penyusunan  
SAP. 
 

Posisinya: letakkan bayi di dada ibu, posisi tegak langsung ke kulit ibu dan lihat 

apakah kepala bayi  sudah terfiksasi pada dada ibu. Posisikan bayi dalam          
‘’Frog position‘’ yaitu fleksi pada siku dan tungkai, kepala dan dada bayi terletak   
di dada ibu dengan kepala agak ekstensi. Tutupi bayi dengan pakaian ibu ditambah 
selimut yang sudah dihangatkan sebelumnya.  Tidak perlu baju khusus bila baju 

yang dikenakan sudah cukup hangat dan nyaman selama bayi kontak dengan kulit 
ibu. Pada waktu udara dingin, kamar harus hangat. Bila baju ibu tidak dapat 
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menyokong bayi, dia dapat menggunakan handuk/kain (lipat diagonal, dan difiksasi 
dengan ikatan atau peniti yang aman di bahu ibu) kain lebar yang elastic, atau 
kantong yang di buat sedemikian untuk menjaga tubuh bayi. Dapat pula memakai 

baju dengan ukuran lebih besar dari badan ibu bayi diletakkan di antara payudara 
ibu, baju ditangkupkan, kemudian ibu memakai selendang yang dililitkan di perut 
ibu agar bayi tidak terjatuh. 
 

Aktivitas ibu. Ibu dapat bebas bergerak walau berdiri, duduk, jalan, makan dan 
mengobrol.  Pada waktu tidur, KMC dapat dilaksanakan dengan cara posisi ibu 
setengah duduk (15º horizontal) atau dengan jalan meletakkan beberapa bantal        
di belakang punggung ibu. 

 

Nutrisi dan pertumbuhan bayi. Posisi KMC ideal untuk menyusui bayi, ajari ibu 
cara menyusui dan pelekatan yang benar, bila ibu cemas tentang pemberian minum 
pada bayi kecil, dorong ibu agar mampu melakukannya,  bila ibu tidak dapat 

menyusui, berikan ASI peras dengan menggunakan salah satu alternative cara 
pemberian minum. Pantau dan nilai jumlah ASI yang diberikan setiap hari. Bila ibu 
menyusui  catat waktu ibu menyusui bayinya. Timbang berat badan bayi setiap hari 
dan nilai peningkatannya. 

 

Pemantauan. Jelaskan pada ibu mengenai pola pernapasan dan warna kulit bayi 
normal serta kemungkinan variasinya yang masih dianggap normal. Mintalah pada 
ibu waspada terhadap tanda yang tidak biasanya ditemui atau tidak normal.  Jelaskan 

pula bahwa KMC penting agar pernapasan bayi baik dan mengurangi resiko 
terjadinya apnea, dibanding bila bayi diletakkan di dalam boks. Ajari ibu cara 
menstimulasi bayi (mengelus dada atau punggung atau menyentil kaki) bila bayi 
tampak biru di daerah lidah, bibir atau sekitar mulut atau napas berhenti lama. Tidak 

perlu melakukan pemantauan suhu selama bayi kontak dengan kulit ibu  Bila KMC 
tidak dapat dilakukan terus menerus, ukur suhu aksila tiap 6 jam. Bila suhu normal 
selama 3 hari berturut–turut, ukur suhu tiap 12 jam selama 2 hari kemudian hentikan 
pengukuran.  

 

Memulangkan bayi. Butuh waktu beberapa hari – minggu sampai bayi siap 
dipulangkan, tergantung berat lahir. Ibu dan bayi dapat di pulangkan apabila bayi 
minum baik, tidak ada masalah lain yang memerlukan perawatan di rumah sakit.  

Berat badan naik > 20 g/kg/hari selama 3 hari berturut–turut. Beri dorongan bahwa 
ibu dapat merawat bayinya dan melanjutkan melakukan KMC di rumah, dan dapat 
kembali untuk melakukan kunjungan tindak lanjut  secara rutin  
 

Kunjungan tindak lanjut. Satu minggu setelah pulang, timbang bayi setiap hari 
bila memungkinkan dan diskusikan setiap masalah yang ada dengan ibu. Beri 
dukungan kepada ibu :  pada minggu  ke II, lakukan kunjungan 2 kali per minggu 
sampai bayi berumur  40 minggu konsepsi atau berat bayi > 2500 g. Timbang bayi 

dan nasehati ibu untuk menghentikan KMC bila bayi mulai kurang toleran. Bila 
sudah lepas KMC, lanjutkan kunjungan tindak lanjut tiap bulan sampai bayi 
berumur beberapa bulan untuk memantau pemberian minum dan tumbuh  kembang 
bayi. 
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3). Pemancar Panas 

 

Cara menggunakan pemancar panas. Hangatkan ruangan (minimal 22 ºC)           

di mana alat pemancar panas diletakkan. Bersihkan matras dan alas, tutup alas 
dengan kain bersih sebelum bayi diletakkan di bawah pemancar panas. Nyalakan 
alat dan atur suhu sesuai petunjuk (biasanya antara 36-37 ºC). Bila alat bisa 
disiapkan sebelum bayi datang, nyalakan alat untuk menghangatkan  linen dan 

matras terlebih dahulu. Sebelum bayi lahir/datang, sebaiknya selimut dihangatkan  
di bawah pemancar panas, agar bayi tidak kedinginan karena diletakan di alas yang 
dingin. Bayi hendaknya dibungkus atau diberi pakaian kecuali bila akan dilakukan 
tindakan, bayi dibiarkan telanjang atau setengah telanjang.  Bila bayi mendapat 

cairan  IV, hitung jumlah cairan yang diberikan  (misal beri tambahan cairan 
sebanyak 10 %) untuk mengganti cairan yang hilang.  Pindahkan bayi ke ibu 
sesegera mungkin bila tidak ada tindakan atau pengobatan yang diberikan.  
 

4). Inkubator 

 

Pengertian. Tindakan menggunakan  alat inkubator yang suhu ruangannya dapat 
diatur sesuai kebutuhan. 

 

Gunanya mencegah hipotermi. 
Peralatannya alat inkubator, termometer. 
 

Cara menggunakan inkubator. Bersihkan inkubator dengan disinfektan setiap 
hari, dan bersihkan secara keseluruhan setiap minggu atau setiap akan dipergunakan. 
Tutup matras dengan kain bersih. Kosongkan air reservoir; dapat tumbuh b akteria 
yang  berbahaya dalam air dan menyerang bayi. Atur suhu sesuai dengan umur dan 

berat  bayi (lihat tabel). Hangatkan inkubator sebelum digunakan. Bila diperlukan 
melakukan pengamatan seluruh tubuh bayi atau saat terapi sinar lepas semua 
pakaian bayi dan segera diberi pakaian kembali setelah selesai.  Tutup inkubator 
secepat mungkin, jaga lubang selalu tertutup agar inkubator tetap hangat.  Gunakan 

satu inkubator untuk satu bayi. 
 

Tabel  suhu inkubator yang direkomendasi menurut berat badan  dan umur 

bayi  

           Berat bayi                     suhu inkubator ( ºC ) menurut umur 

 
 35 ºC 34 ºC 33 ºC 32 ºC 

< 1500 g     

1500-2000 g                      
2100-2500 g                      
> 2500 g                                                          
    

1-10 hari      

 
 
 
  

11hari-3 minggu     

1-10 hari                
1-2 hari                   
 
    

3-5 minggu   

11 hari - 4 minggu     
3 hari - 3 minggu      
1-2 hari                     
         

> 5 minggu 

> 4 minggu 
> 3 minggu 
> 2 hari 
 

 
Bila jenis inkubatornya berdinding tunggal, naikkan suhu inkubatornya 1ºC , setiap 

perbedaan suhu 7ºC antara suhu ruang dan inkubator.  Periksa suhu inkubator 
dengan menggunakan inkubatar ruang dan ukur suhu aksila bayi tiap jam dalam       
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8 jam pertama, kemudian setiap 3 jam. Bila suhu aksila <36,5ºC atau > 37,5ºC atur 
suhu inkubator secepatnya. Bila suhu inkubator tidak sesuai dengan suhu yang sudah 
diatur, maka inkubator tidak berfungsi dengan baik Atur suhu inkubator sampai 

tercapai suhu inkubator yang kita kehendaki atau gunakan cara lain untuk 
menghangatkan bayi. Bila bayi tetap dingin walaupun suhu inkubator telah diatu r, 
lihat manajemen suhu bayi abnormal. Pindahkan bayi ke ibunya secepat mungkin 
bila bayi sudah menunjukkan tanda-tanda sakit. Di daerah perifer sering dipakai 

inkubator lokal, yang di modifikasi dari inkubator standar tapi cukup memadai untuk 
membuat suhu bayi normal.yang penting ada thermometer untuk mengetahui suhu 
dalam inkubator.  
 

Keuntungan Inkubator. Membantu melakukan pengamatan pada bayi, bersih dan 
hangat. Mempertahankan suhu pada tingkat tertentu. Memudahkan penyediaan 
oksigen.  Bayi dapat dalam keadaan telanjang bila diperlukan.  
 

Kerugian Inkubator. Membutuhkan tenaga terlatih untuk merawat bayi. 
Membutuhkan tenaga terlatih untuk merawat dan membersihkan alat.  
Membutuhkan sumber listrik. Memudahkan bakteri tumbuh. Lebih sulit 
membersihkan daripada alat pemancar panas. Resiko kepanasan dan infeksi. 

 
5). Penghangat Ruangan 

 

Ruangan hangat sering membuat petugas tidak nyaman, dan mereka akan 

menurunkan suhu ruangan tanpa menambah alat penghangat untuk bayi atau mereka 
akan meninggalkan ruangan sehingga perhatian pada bayi berkurang. 
 

Cara menggunakan ruangan hangat.   Pastikan bayi diberi pakaian hangat dan 

kepala diberi topi. Pastikan suhu ruangan paling rendah 26 ºC. Letakkan bayi dalam 
boks di dalam kamar, jauhkan dari dinding yang dingin dan jendela serta aliran 
udara. Ukur suhu tubuh bayi dan ruangan 4 kali sehari, Pada waktu malam hari, 
tambahkan sumber panas. 

 

Tabel suhu kamar untuk bayi dengan pakaian. 

             BB                                                           Suhu ruangan 

        1500 - 2000 g                                                 25 – 30 ºC 

         > 2000 g                                                        25 – 28 ºC  
Catatan : jangan digunakan  untuk bayi <1500 g. 

 
6. Terapi Oksigen 

 

Pengertian. Tindakan menggunakan  peralatan seperti  canule, head bok, sungkup 

dan dialirkan oksigen yang penggunaannya  diatur dengan konsentrasi  tin ggi atau 
rendah. 
Gunanya  mengatasi gangguan pernapasan. 
Peralatannya slang, canule, sungkup, head box dan tabung oksigen 

Pemberian oksigen.  Gunakan cara pemberian oksigen yang sesuai dengan kondisi 
bayi Lanjutkan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tindakan dan 



 33 

pengobatan yang diperlukan meskipun bayi masih diberi oksigen. Bila bayi dapat 
minum per oral, beri minum dengan pipa lambung, kalau tidak dapat minum         
per oral, pasang jalur IV dan beri cairan IV. Pastikan bahwa jumlah oksigen yang 

diberikan ke bayi tidak terlalu sedikit atau berlebihan. Pemberian oksigen terlalu 
sedikit dapat mengakibatkan kerusakan berlanjut atau bahkan kematian.  Pemberian 
oksigen berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan paru dan retina. Meskipun 
demikian, kerusakan ini dapat terjadi dalam beberapa hari  (bukan dalam menit atau 

jam) setelah pemberian oksigen yang berlebihan dan jarang terjadi pada bayi dengan 
umur kehamilan lebih 35 minggu. 
 

Tabel cara pemberian oksigen. 

Cara Petunjuk cara    

Penggunaan         

Kecepatan 

dan 
konsentrasi 

Keuntungan Kerugian 

Headbox 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Prong 

Nasal 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kateter 
Nasal 
 

 
 
 
 

 

Pasang head box 
Menutup kepala  
bayi.  
 

Pastikan kepala 
bayi tetap 
berada di dalam 
head box 

meskipun bayi 
bergerak-gerak    

 
Letakkan prong 

hanya di dalam 
kuping hidung 
bayi 
 

Fiksasi prong dg 
menggunakan 
plester atau 
elastik 

 
 
 

 

 
Ukur jarak  dari 
lubang hidung 
sampai kebatas 

dalam alis 
 
Masukkan pipa 
kedalam lubang 

hidung. 

Rendah = 3L  
Per menit   
Tinggi = 5L 
Per menit 

 
 
 
 

 
 
 
Rendah = 0,5 

L per menit 
Tinggi = 1L 
Per menit. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Rendah = 0,5 
L per menit 
Tinggi = 1 

liter per menit 
 
 
 

 

Menghangatkan 
oksigen 
dapat dicapai 
konsentrasi  

tinggi   
 
Tidak ada pipa 
yg  menyumbat  

lubang hidung.      
 
 
Diperlukan 

kecepatan 
oksigen yang 
rendah 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bila  dipasang 
dengan betul, 
konsentrasi 

dijamin 
konstan. 
 
Diperlukan  

kecepatan 

Kecepatan 
oksigen tinggi 
diperlukan untuk 
mencapai 

konstrasi sedang. 
 
 
 

 
 
 

Perlu prong 

khusus  untuk 
bayi baru lahir. 
 
Perlu pengatur 

aliran khusus yang 
dapat mengalirkan 
oksigen aliran 
rendah. 

 
Oksigen dingin 
langsung masuk 
paru-paru. 

 
Perlu pengatur 
aliran khusus yang 
dapat  

mengalirkan  
oksigen  aliran 
rendah. 
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Sungkup 
Muka 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Inkubator 

Lihat mulut bayi 
pipa tidak boleh 
terlihat dari 
belakang rongga 

mulut. 
   
Pasang  sungkup 
di muka bayi 

menutup mulut 
dan hidung. 
 
Fiksasi prong 

dengan 
menggunakan 
plester atau 
elastik 

 
Gunakan head 
box atau 
hubungkan 

oksigen ke 
inkubator  

 
 
 
 

 
 
Rendah = 1 
liter per menit 

Tinggi = lebih 
2 liter 
permenit 
 

 
 
 
 

 
Ikuti petunjuk 
pabrik.                  

oksigen yg 
rendah. 
 
 

 
 
Bila dipasang 
dengan betul  

konsentrasi 
konstan. 
 
 

 
 
 
 

 
Memungkinkan 
pemberian 
oksigen dengan 

cepat. 
Tepat untuk 
pemberian 
oksigen  jangka 

pendek. 
 
Pastikan bayi 
tetap hangat 

selama 
pemberian 
oksigen. 
Menghangatkan 

oksigen.                        

Oksigen dingin  
langsung masuk 
kedalam paru. 
 

 
 
Dapat terjadi  
akumulasi CO2 

bila kecepatan 
aliran rendah dan 
sungkup muka 
kecil 

 
 
 
 

 
Sulit memberi 
minum bayi 
selama pemberian 

oksigen. 
 
Oksigen dg 
kecepatan tinggi  

diperlukan untuk 
mencapai  
konsentrasi 
sedang. 

 
Sulit 
mempertahankan  
konsentrasi   

oksigen  bila 
inkubator sering 
dibuka. 

 
Sumber Oksigen.  Sumber oksigen harus selalu sedia setiap saat. Oksigen itu mahal 
sehingga hanya di gunakan bila perlu dan segera di hentikan bila tidak perlu lagi. 

Ada tiga sumber oksigen seperti di uraikan  di bawah ini.  Oksigen di alirkan dari 
sumber ke bayi melalui pipa plastik yang tidak bisa patah. Sungkup muka yang 
dapat mengalirkan oksigen dengan konsentrasi lebih tinggi harus selalu tersedia bila 
di jumpai kasus yang tiba-tiba memburuk. 

 

Tabung  Oksigen. Tabung diisi oksigen dengan tekanan tinggi, pasang pengatur 
khusus ke tabung untuk mengatur pengeluaran oksigen. Siapkan cadangan satu/lebih 
tabung untuk mengganti tabung pertama yang sudah kosong. Tabung oksigen 

memerlukan alat pengatur aliran yang terpisah. 
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Mengamati pemberian Oksigen.  Untuk menyakinkan bayi mendapat oksigen 
secara adekuat, gunakan oksimeter, bila tidak tersedia oksimeter, amati tanda 
kecukupan oksigen dengan menilai apakah bayi mengalami kesulitan bernafas atau 

sianosis sentral (lidah dan bibir biru). Perlu diingat bahwa pengamatan ini tidak 
dapat membedakan apakah jumlah oksigen dalam darah normal atau berlebihan. Bila 
terjadi kesulitan bernapas sedang sampai berat beri oksigen dengan kecepatan 
maksimal. Bila lidah dan bibir kemerahan pada pemakaian oksigen dengan 

kecepatan maksimal, maka turunkan aliran secara pelan dalam waktu 10 menit. Bila 
lidah dan bibir kembali menjadi biru, naikkan kecepatan oksigen.  Bila lidah dan 
bibir menjadi kemerahan lagi, turunkan aliran oksigen dalam waktu satu jam. 
 

Sianosis sentral merupakan tanda ketidak cukupan oksigen yang timbul 

lambat, bila bayi menunjukkan tanda sianosis sentral, naikkan konsentrasi 

oksigen segera dan lanjutkan sampai tanda sianosis hilang. 

 

 
Bila pernapasan bayi membaik (frekuensi napas turun 10 kali/menit) turunkan 
kecepatan aliran oksigen. Bila frekuensi napas bayi masih dalam batas normal     

(30-60 kali/menit tanpa tarikan dinding dada atau merintih waktu  ekspirasi), 
hentikan pemberian oksigen dan amati terjadinya sianosis sentral setiap 15 menit.  
Bila lidah dan bibir bayi tetap kemerahan, hentikan pemberian oksigen.  Amati 
terjadinya sianosis sentral selama 15 menit selama satu jam  berikutnya. Bila terjadi 

sianosis sentral lagi, beri oksigen sesuai dengan kecepatan . Aliran yang  terakhir 
diberikan. 
 
7. Pemberian Minum dan Cairan pada Neonatus Resiko Tinggi 

 
Sebelum membahas masalah  minum dan cairan pada neonatus resiko tinggi  maka 
dalam makalah ini akan dibahas dahulu  nutrisi dan cairan pada bayi dan anak.           
 

Pengertian keseimbangan cairan tubuh manusia.  Cairan tubuh dikatakan 
seimbang apabila jumlah total air dalam tubuh (intra seluler,  ekstra seluler,          
inter seluler) dalam keadaan setara menetap (Depkes, 1986). Pengertian ini 
ditekankan pada jumlah komposisi cairan dimasing-masing kompartemen tubuh 

stabil. Jumlah total cairan tubuh seluruhnya pada anak 70-80% BB. Pada Neonatus 
90% dimana ekstra seluler 60% dan intra seluler 30% dan  pada masa inf ant  77 % 
terdiri dari ekstra seluler 29% dan intra seluler 48%. 
 

Distribusi cairan dan elektrolit. Pengaturan perpindahan cairan dari intra sel atau 
ekstra sel atau sebaliknya dikendalikan oleh pompa Na,K, dan ATP Ase. Na 
sebagian besar ada di ekstra sel dan di intra sel. Protein berada di intravascular. Isi 
cairan tubuh terdiri dari bukan ion seperti dextran, ureum, kreatinin, dan 

lon/elektrolit seperti: kation (Na,k,Ca,Mg) dan anion Cl, PO4, HCO3, protein). 
 

Organ pengatur mekanisme transportasi.  

Ginjal  :  Merupakan organ pengatur utama dalam keseimbangan cairan dan 

elektrolit. Dalam hal ini fungsinya adalah a) regulasi volume cairan 
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dan eletrolit di ekstrasel b) Regulasi keseimbangan asam basa dan 
bertanggung jawab  terhadap reabsorbsi semua filtrasi HCO3             
c). eksresi zat sisa metabolisme tubuh dan zat racun.  

Jantung  :    Darah harus mencapai ginjal agar  regulasi cairan dan elektrolit berjalan 
baik. Jantung bekerja memompa darah sehingga sirkulasi darah         
ke ginjal memiliki tekanan yang  cukup untuk terbentuknya urin. 

 

Paru         :  Paru juga mengeluarkan 30 ml air setiap hari melalui ekshalasi. 
 
Organ lain  :  Kulit, kelenjar adrenal, hypothalamus, kel. Paratiroid, dan                     

sel pencernaan. 

 
Kebutuhan cairan : 

Umur BBdlm kg Kebutuhan cairan 
dlm cc/hr 

Kebutuhan cairan 
dlm cc/kg BB 

0-3HR 
3-10HR 

3 bl 

6 bl 
8 th 
1 th 
2 th 

4 th 
6 th 

10 th 
14 th 

16 th 
 

3 
3,2 
5,4 

7,3 
8,6 
9,6 

11,8 

16,2 
20 

28,2 
35 

55 

250 – 300 
400 – 500 
750 – 850 

950  – 1100 
1100 – 1250 
1150 – 1350 
1350  – 1500 

1600 – 1800 
1800 – 2000 
2000 – 2500 
2200 – 2700 

2200 – 2700 

80 - 100 
125 - 150 
140 - 160 

130 - 155 
125 - 145 
120 - 135 
110 - 120 

100 - 110 
85 - 100 
70 - 85 
55 - 60 

40– 50 

 

Kebutuhan cairan pada BBLR: 

Umur          BB<1000             BB<1250             BB<1500               BB<2500 

Hr 1             98                        91                        80,5                      60 - 80 
Hr 2            112                      104                        92                        90 - 110 
Hr 3            140                      130                       115                      120  - 160 
Mg 2           145                      140                       125                      120  - 160 

Mg 3           150                      140                       135                      120 - 160 
Mg 4           150                      140                       135                      120  - 160 
 
Kebutuhan cairan dalam 24 jam pada kasus diare: 

Adalah dihitung dengan rumus (PWL + NWL + CWL)X BB 
PWL   :  Previous water losses yaitu jumlahnya cairan yang hilang melalui 

diare/muntah 
NWL     :   Normal water losses yaitu jumlah cairan yang hilang melalui keringat, 

urin, napas 
CWL     :    Concominat water losses yaitu jumlah cairan yang hilang melalui tinja 

dan muntah  yang masih berlangsung. 
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NWL/PWL  = 5 -15% BB    NWL urin  = 100 cc/kg BB/hr       CWI   = 25 cc/kg  
BB/hr 

 

Insensible water loss : Kehilangan air yang tidak terasa melalui udara ekspirasi dan 
kulit  (tanpa keringat)  pada anak adalah (30 – tahun) ml/kg bb/hari. 

 
Kebutuhan Air dan elektrolit harian pada bayi dan anak : 

Berat Badan                                       Kebutuhan Air  (Perhari) 
Sampai 10 kg                                    100 ml/kg BB 
 
11 – 20 kg                                          1000 ml  +  50 ml/kg BB 

> 20 kg                                               1500 ml  +  20 ml/kg BB 
 

Kebutuhan cairan pada pre dan post oprasi anak: 

Pengganti puasa: 2cc/kg BB/jam         Maintenance :2-4cc/kg BB/jam  

Stres operasi =  4-8 cc/kg BB/jam   Pengganti pendarahan terdiri dari: kristaloid:    
2-3% Volume pendarahan,  koloid: 1% Volume pendarahan.  
 

Kebutuhan oralit per hari  pada diare . 

Umur           jumlah oralit yang diberi           Jumblah oralit yang disediakan dirumah 
<12 bl              50-100 ml                                   400 ml(2 bks)  
1-4 th               100-200 ml                                 600-800 ml (3-4 bks) 
>5 th                200-300 ml                                 800-1000 ml (4-5 bks)    

 

Pemberian minuman PASI bayi baru lahir perhari dalam ml : 

Umur                       BB > 2500 gr                  BB (2000-2500gr)      
1 hr                          1x30                                1x10 

2 hr                          6x30                                7x10 
3 hr                          6x40                                7x20  
4 hr                          6x50                                7x30 
5 hr                          6x60                                7x40 

6 hr                          6x70                                7x50 
7 hr                          6x80                                7x60 
8 hr                          6x90                                7x70 
9 hr                          6x100                              7x80      

10 hr                        6x100                              7x80     
 

Cara menghitung tetesan  infus: 

1 cc   :  15/ 20 tetes makro  

1 cc   :  60       tetes mikro 
 
Untuk mendapat tetes permnit adalah : kebutuhan cairan x 20:24 x 60  =  tetes/mt  
atau pada mikro :  kebutuhan cairan x 60:24  =  tetes/mt 

Contoh ; untuk infus 1 kolf isi 500 ml maka supaya habis dalam 24 jam  tetes makro  
Caranya adalah 500x20:24x60 =  tetes/mt 
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Jenis cairan pengganti. Pemilihan jenis cairan yang digunakan perlu melihat isi 
dari pada masing–masing cairan dan jenis kehilangan cairan yang terjadi. Jenis 
cairan tersebut di antaranya : Garam oralit yaitu larutan garam glucose yang telah 

diproses degan sempurna dan dikemas. Beraneka ragam campuran misal 200  ml, 
1000 ml. Larutan garam dapur: Sesuatu larutan yang dibuat sendiri dengan bahan 
1/3 sendok teh garam dapur + 1 sendok gula  + 1 gelas air masak. Cairan kristaloid  
dan kaloid :  kristaloid adalah cairan yang berisi elektrolit misal RL, NACI, Asering. 

Koloid adalah cairan yang memiliki molekul yang lebih besar yang tidak mudah 
melewati atau keluar dari pembuluh darah. Koloid juga biasanya dilengkapi dengan 
elektrolit, contoh : 5% albumin, Hacmacel dan Dextran. Jadi koloid apabila 
diberikan secara intravena akan tetap tinggal di ruang intravascular. Kedua cairan ini 

baik kristaloid maupun koloid dalam terapi cairan  termasuk  sebagai resusitasi. 
Resusitasi adalah terapi yang bertujuan untuk menggantikan kehilangan akut cairan 
tubuh, ekspansi cepat dari cairan intravaskular dan memperbaiki perfusi jaringan.   
 

Contoh Resusitasi  jika pada pasien terjadi syok adalah a). Berikan segera  oksigen, 
b). Berikan cairan infus isotonik RL/NS,  c). Dosis bisa mencapai 20 ml/kg.  
 
Elektrolit dan Nutrisi : merupakan terapi cairan  jenis rumatan. Terapi rumatan 

bertujuan untuk  memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi. Cairan ini 
biasanya diberikan dengan kecepatan rumatan 80 ml/jam. Untuk anak biasanya 
digunakan rumus 4:2:1. Dalam terapi rumatan maka pengawasan terhadap kalium 
sangat penting. Contoh   terapi rumatan di antaranya:  Elektrolit  yaitu KA-EN 3 A, 

KA-EN 3B,  KA-EN 1 B, KA-EN 4 A, KA-EN 4B.   Contoh dari Nutrisi yaitu  
Amiparen, Aminovel,  PAN- AMIN, KA-EN MG,  MARTOS,  TRIPA 

 

Masalah yang timbul akibat kekurangan cairan  

Hipokalemia. Bila kadar K Serum  < 3,5 m Eq/l. Dapat terjadi akibat: Perpindahan 
K ke dalam sel, kehilangan K melalui ginjal dan  melalui feses.   Syarat pemberian 
infus K adalah: Konsentrasi < 40 m Eq/l,  Jumlah < 100 m Eq/hari, Urin :                 
> 0,5 ml/kg/jam. Infus Dextrosa 5%  atau RL tidak dapat memenuhi kebutuhan     

K+ tubuh. Kandungan K dalam infus 5% Dextrosa : 0%   sedang dalam RL :            
4 m Emq/l. Sedang komposisi infus KA-EN 3A : 10 mEq/l,  KA-EN 3 B : 20 m Eq/l    
KA-EN  4 B : 8 mEq/l. Hipernatremia. Bila kadar Na serum > 145 mEq/l. 
Umumnya disebabkan karena asupan air yang tak mencukupi.  Asidosis. Asidosis 

berbeda dengan asidemia. Asidemia adalah keadaan PH darah arteri < 7,35. Asidosis 
dapat dibedakan  Asidosis respiratorik dan Asidosis metabolik. Asidosis respiratorik 
terjadi saat pertukaran CO2 alveoler terhambat. Asidosis Metabolik disebabkan oleh 
senyawa.  Senyawa disebabkan asam yang ditambahkan ke dalam darah sebagai 

hasil metabolisme, senyawa asam  yang berasal dari sumber eksigen dan penurunan 
senyawa basa. Koreksi Asidosis dilakukan dengan pemberian bikarbonat. Pada 
neonatus biasa digunakan Bikarbonat 4,2% dan pada anak-anak atau dewasa 
Bikarbonat 8,4%. Rumus koreksi asidosis metabolik adalah NaHCO3 = BE x 30% x 

BB. Biasanya diberikan 50% dari jumlah yang dihitung. Contoh : BE = 10 mq/l,   
BB = 70 kg  maka  : 10 x30%x 70 = 210 m Eq. 
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Pemberian makanan bergizi pada bayi.  

Usia bayi 0  sampai 4 bulan.  Makanan yang paling sesuai untuk bayi usia ini  
adalah air susu ibu (ASI), karena ASI  memang diperuntukkan bagi bayi yang 

khasiatnya sebagai makanan pokok untuk bayi. Sampai usia 4 bulan bayi diberi ASI 
saja, dimulai segera setelah lahir, paling sedikit  8 kali sehari pagi, siang dan malam.  
Para ahli anak seluruh dunia telah mengadakan penelitian terhadap keungulan ASI.  
Hasil penelitian tersebut menjelaskan keunggulan ASI dibandingkan  susu sapi atau 

susu buatan lainnya adalah sebagai berikut: ASI mengandung hampir semua zat gizi 
yang diperlukan oleh bayi dengan konsentrasi yang sesuai dengan kebutuhan bayi.  
ASI mengandung kadar laktosa yang lebih tinggi, di mana laktosa ini dalam usus 
akan mengalami peragian hingga membentuk asam laktat yang bermanfaat dalam 

usus bayi : 
-    Menghambat pertumbuhan bakteri yang pathologis 
-   Merangsangkan pertumbuhan mikro organik yang dapat menghasilkan berbagai  

asam organik dan mensintesa beberapa jenis vitamin dalam usus. 

-    Memudahkan pengendapan calsium casenat (protein susu) 
-    Memudahkan penyerapan berbagai jenis mineral. 
-   ASI mengandung berbagai zat penolak yang dapat melindungi bayi dari  peyakit 

infeksi 

-   ASI lebih aman dari kontaminasi, karena diberikan langsung maka kemungkinan 
tercemar zat berbahaya lebih kecil 

-    Resiko allergi pada bayi kecil sekali karena tidak mengandung beta laktoglobulin  
-   ASI dapat sebagai perantara untuk menjalin hubungan kasih sayang antara ibu 

dan bayi  
-    Temperatur ASI sesuai dengan temperatur tubuh bayi  
-    ASI membantu pertumbuhan gigi lebih baik  
-  Kemungkinan bayi tersedak ASI lebih kecil sekali karena payudara ibu telah 

diciptakan sedemikian rupa 
-    ASI mengandung laktoferin untuk mengikat zat besi 
-  ASI ekonomis, praktis tersedia setiap waktu dapa suhu yang ideal dan dalam 

keadaan segar  

-    Dengan memberikan ASI kepada bayi berfungsi menjarangkan kelahiran 
 

Cara pemberian ASI pada bayi 

Pada umumnya bayi baru lahir normal mempunyai kemampuan menghisap yang 

tinggi, akan tetapi beberapa jam kemudian kemampuan menghisap menurun, 
sehingga sebaiknya bayi disusui segera setelah lahir. Beberapa alasan ibu dianjurkan 
menyusui bayinya segera setelah lahir sebagai berikut: Menyusui bayi akan 
memberikan kepuasan dan ketenangan pada ibu, beberapa ahli menyatakan bahwa 

menyusui akan memberikan rasa bangga pada ibu,  ia telah dapat memberikan 
kehidupan pada bayinya. Hisapan bayi akan mempercepat proses kembalinya uterus 
keukuran yang normal. Hisapan bayi akan memperlancar produksi ASI. Penelitian 
membuktikan bahwa bayi yang disusui segera setelah lahir lebih jarang menderita 

penyakit infeksi dan gizi bayi pada tahun pertama jauh lebih baik dibandingkan 
dengan bayi yang terlambat diberi ASI. 
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Komposisi ASI. Komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu, hal ini 
berdasarkan stadium laktasi, komposisi ASI dibedakan menjadi 3 macam:  
Kolostrum yaitu ASI yaang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga setelah 

bayi lahir  ASI masa transisi  yaitu ASI yang dihasilkan mulai hari keempat sampai 
hari kesepuluh. ASI mature  yaitu ASI yang dihasilkan mulai hari kesepuluh sampai 
seterusnya. Kolostrum merupakan cairan yang agak kental berwarna          
kekuning–kuningan lebih kuning dibandingkan dengan ASI mature, bentuknya agak 

kasar karena mengandung butiran lemak dan sel-sel epitel.  Adapun  khasiat 
kolostrum sebagai berikut: Sebagai pembersih selaput usus bayi yang baru lahir 
sehingga saluran pencernaan siap untuk menerima makanan. Mengandung kadar 
protein yang tinggi terutama gama globulin sehingga dapat memberikan daya 

perlindungan tubuh terhadap infeksi. Mengandung zat antibody sehingga mampu 
melindungi tubuh dari berbagai penyakit infeksi untuk jangka waktu sampai enam 
bulan.  
Cara mengetahui  bayi kenyang. Apabila  bayi telah kenyang  dan cukup mendapat 

air susu ibu adalah dengan menimbang pertambahan berat badan bayi setiap 
bulannya.  Disamping itu juga bisa dengan cara menimbang bayi sebelum dan 
sesudah menyusui,  di mana kenaikan  1 gram BB = 1 ml ASI 
 

Kenaikan berat bayi setiap bulan 

Usia Bayi Kenaikan BB rata-rata tiap bulan. 
1 – 3 bulan 

4 – 6 bulan 
7 – 9 bulan 
10 – 12 bulan 

700 gr 

600 gr 
400 gr 
300 gr 

 

Pemberian minum pada bayi resiko tinggi   

Pastikan bayi diberi minum sesegera mungkin setelah lahir (dalam waktu 30 menit) 
atau dalam waktu 3 jam setelah masuk rumah sakit, kecuali apabila pemberian 
minum perlu ditunda karena masalah tertentu. Bila bayi memerlukan perawatan 
dianjurkan ibu untuk menyusui atau memberi ASI peras, namun tetap beri dukungan 

apapun cara yang di pilihnya. Di dalam buku panduan ini diasumsi bahwa ada ibu 
yang dapat menyusui dan ada juga yang dapat memberi ASI peras. 
 

Pemberian ASI Eksklusif. Anjurkan  pemberian ASI dini dan eklusif.  Bila perlu,  

jelaskan kepada ibu dan keluarga manfaat pemberian ASI dini dan eklusif, antara 
lain: ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk prtumbuhan dan 
perkembangan bayi; ASI mudah dicerna dan digunakan efisien oleh tubuh bayi,   
ASI mencegah bayi terhadap berbagai jenis panyakit infeksi. Pemberian ASI dapat 

di gunakan sebagai cara keluarga berencana (Metode Amenori Laktasi),  Menyusui  
mendekatkan hubungan ibu dan bayi (“bonding”). 
 

Petunjuk pemberian ASI. Anjurkan ibu untuk menyusui tanpa jadwal siang dan 

malam (paling kurang 8 kali dalam 24 jam) setiap kali bayi menginginkan. Bila bayi 
melepaskan isapanya dari satu payudara berikan payudara lainya. Nasehati ibu agar 
tidak memaksa bayi untuk menyusui bila bayi belum mau atau tidak melepaskan 
isapan sebelum bayi selesai menyusui dan tidak memberikan minuman lain selain 



 41 

ASI, atau menggunakan dot yang kempeng. Anjurkan ibu hanya memberi ASI untuk 
4-6 bulan pertama. Posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Susui bayi yang 
sudah siap menyusui, antara lain mulut terbuka lebar, gerakan mencari puting 

(“rooting reflek”), melihat lihat sekeliling dan bergerak. Tunjukkan kepada ibu cara 
memegang bayi yang benar sewaktu menyusui. Topang seluruh tubuh bayi,  jangan 
hanya kepala dan leher. Kepala dan tubuh bayi yang lurus sehingga bayi menghadap 
payudara dan hidung bayi dekat dengan puting susu ibu. Tunjukkan kepada ibu cara 

melekatkan bayi kepada ibu agar menyentuh puting pada bibir bayi. Tunggu sampai 
mulut bayi terbuka lebar. Mulut bayi di gerakkan ke arah puting ibu sehingga bibir 
bawah bayi terletak jauh di puting pada aerola. Nilai perlekatan bayi pada ibu dan 
reflek mengisap bayi, bantu ibu bila ibu membutuhkan, terutama ibu muda atau 

primipara.  Dagu bayi menyentuh payudara ibu. Mulut bayi terbuka lebar dengan 
bibir bawah bayi melipat keluar. Daerah areola di atas mulut bayi tampak lebih 
banyak dari pada di bawah mulut bayi. Bayi mengisap dengan pelan dan        
kadang-kadang berhenti. 

 

Dukungan bagi ibu menyusui. Libatkan suami atau anggota keluarga lain untuk 
berdiskusi mengenai ASI, bila memungkinkan. Bila ibu tidak dapat dirawat bersama 
bayi, usahakan agar ia dapat menginap di tempat yang dekat agar proses menyusui 

tetap dapat berlangsung. Pastikan agar ibu makan dan minum cukup. Anjurkan agar 
ibu mengunjungi bayi dan memegang  bayi sesering mungkin. Jelaskan kepada ibu 
bahwa sebagian besar obat–obatan yang perlu diminum tidak akan mengganggu 
bayi. 

 

Perawatan payudara. Apabila  terjadi bendungan pada payudara, peras sedikit ASI 
sebelum menyusui. Hal ini akan melunakan daerah areola sekitar puting sehingga 
bayi lebih mudah diletakan. Apabila ibu tidak  bisa menyusui atau memeras ASI 

(misal ibu memilih tidak memberi ASI karena menderita HIV  atau  bayi 
meninggal), ajari ibu cara merawat panyudara. Katakan  padanya bahwa payudara 
akan  terasa sakit dan  jangan dirangsang, Kenakan  BH yang menyokong  payudara 
tapi jangan dikancing terlalu ketat karena akan menambah rasa nyeri; Boleh 

mengompres dengan air hangat untuk mengurangi pembengkaan, kemudian kompres 
air dingin untuk mengurangi rasa sakit. Apabila sangat sakit keluarkan sedikit ASI 
beberapa kali sehari untuk mengurangi rasa sakit atau bila perlu, minum obat 
pengurang rasa sakit. 

 

Memberikan ASI peras. Apabila bayi tidak dapat menyusui (misalnya bayi kecil 
atau sakit, atau ibu  sakit berat), anjurkan ibu memeras ASI dan berikan dengan 
salah satu alternative cara pemberian minum yang lain. Ajarkan ibu cara memeras 

ASI bila perlu jelaskan bahwa ia dapat menyusui lagi setelah bayi dan ibu sembuh. 
Nilai kemampuan menyusui dua kali sehari dan anjurkan menyusui langsung apabila 
bayi menunjukan tanda siap untuk menyusui. 
 

Memeras ASI. Ajarkan ibu cara memeras ASI. Cuci tangan sampai bersih. Peras 
sedikit ASI dan oleskan pada puting dan areola sekitarnya. Duduk yang enak dan 
letakkan wadah steril bermulut lebar (misal gelas) di bawah payudara. Topang 
payudara dengan empat jari dan letakkan ibu jari di atas areola.  Pencet areola antara 
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ibu jari dan jari lainnya sambil menekan payudara ke arah dada. Tempat 
menampung ASI harus dari bahan gelas. Peras ASI tiap payudara paling tidak          
4 menit. Kemudian pindah ke payudara lain dan peras selama 4 menit.  Lanjutkan 

memeras secara bergantian selama paling tidak 20-30 menit.  Apabila ASI tidak 
mengalir lancar.bantu ibu teknik memeras yang benar. Kompres payudara dengan 
air hangat. Minta seseorang untuk memijat punggung dan leher ibu agar rileks. 
Apabila ASI peras tidak akan segera diberikan, beri label dan simpan dalam lemari 

es dan gunakan dalam waktu 24 jam, atau bekukan ASI peras (bila bisa dijaga tetep 
membeku) pada suhu – 20ºC paling lama 6 bulan. Apabila tidak mempunyai lemari 
es dapat disimpan pada suhu kamar sampai 6 jam. Usahakan suhu ASI  peras pada 
saat diminum bayi berada pada suhu kamar hangatkan ASI peras yang dibekukan 

atau didinginkan dengan merendamnya dengan air hangat (sekitar 40ºC) . Gunakan 
ASI pada waktunya, jangan disimpan dalam lemari es kembali bila tersisa . Jangan 
merebus ASI peras. Anjurkan ibu untuk memeras ASI paling tidak 8 kali dalam     
24 jam. Peras ASI sebanyak mungkin yang dibutuhkan bayi dan lebih anjurkan dan 

beri dukungan ibu untuk memulai menyusui segera mungkin. 
 

Memeras ASI langsung ke mulut bayi. Cara ini dapat digunakan untuk bayi k ecil 
sebagai alternative pemberian dengan cangkir/sendok. Beri dukungan setiap cara  

pemberian minum yang dipilih ibu. Pastikan ibu dapat memeras ASI dengan benar. 
Mintalah ibu memeras payudara sampai keluar beberapa tetes ASI pada puting.  
Tunggu sampai bayi bangun dan membuka mulut dan matanya, atau diberi 
rangsangan lembut agar bangun. Biarkan bayi mencium bau ASI pada puting dan 

mencoba mengisap. Teteskan bebetapa tetes ASI langsung ke mulut bayi. Tunggu 
sampai bayi menelan sebelum meneteskan ASI lagi. Apabila bayi telah kenyang     
ia akan menutup mulutnya. Ulangi proses ini setiap 1 sampai 2 jam apabila berat 
bayi < 1500 g, atau setiap 2-3 jam apabila berat bayi 1500 g atau lebih. Pastikan bayi 

mendapat cukup minum dengan menimbang berat badan setiap hari. 
 

Memberi makan (ASI/feeding)  melalui Maag Slang 

Pengertian. Memasukkan  makanan atau cairan ke lambung melalui maag slang. 

 

Gunanya  memenuhi kebutuhan nutrsi  dan dilakukan pada muntah terus menerus, 
tidak mau makan, tracheostomi, labio plastik. 
 

Peralatan  : Slang NGT, Corong/spuit 10-20cc, lap makan, bengkok, plester, 
gunting,  makanan cair,  air matang. Perhatian : slang makanan biasa  diganti tiap   
24 jam,  slang makanan polyetheline dipasang sampai 3-4 hr. 
Apabila bayi tidak dapat menggunakan cara yang disebutkan di atas atau 

memerlukan pipa lambung untuk masalah tertentu, masukan pipa lambung. jangan 
memberi cairan melalui pipa lambung pada bayi dengan dehidrasi berat, tidak sadar,  
kejang atau sakit berat lainnya atau terdapat distensi abdomen. Setiap kali sebelum 
memberi minum, pastikan pipa lambung terpasang dengan benar: Anjurkan ibu 

untuk berpartisipasi pada pemberian minum. Sambungkan pangkal pipa lambung 
dengan semprit steril (tanpa jarum dan penyedot): Bila tidak tersedia semprit steril,  
cuci semprit dengan air panas dan sabun,  kemudian keringkan, serta cuci setiap kali 
selesai memberikan minum.  Alat lain berbentuk corong dapat juga digunakan bila 
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bisa dihubungkan secara pas ke pipa lambung. Tuangkan ASI peras yang dibutuhkan 
ke dalam semprit dengan ujung semprit menghadap ke bawah. Minta ibu memegang 
semprit setinggi 5-10 cm di atas bayi dan biarkan ASI peras mengalir ke bayi sesuai 

daya tarik bumi, jangan terlalu tinggi karena mengakibatkan aliran terlalu keras.  
Dengan menggunakan cara ini setiap pemberian minum memakan waktu               
10-15 menit. Bila aliran terlalu cepat semprit dapat diturunkan atau pipa dapat 
dilipat agar alirannya terlambat. Bila pemberian minum selesai, lepaskan dan cuci 

semprit dan tutup ujung pipa lambung. Ganti pipa lambung dan semprit sekali 
sehari. 
 

Memberikan susu formula. Bila ibu tidak dapat menyusui atau memeras ASI, 

berikan bayi susu formula bila ada. Gunakan cara aseptic dalam menyiapkan susu 
formula cair maupun yang bubuk (cuci tangan dengan sabun), gunakan peralatan 
dan wadah yang sudah disteril, serta air yang sudah direbus atau steril (didihkan 
selama 10 menit). Gunakan susu formula steril yang siap pakai dalam 4 jam setelah 

dibuka wadahnya. Cuci tangan dengan sabun dan air. Didihkan air selama 10 menit.  
Cuci cangkir atau peralatan yang digunakan untuk memberi minum dengan sabun 
dan air, dan bila mungkin, bilas dengan air panas. Tentukan jumlah susu bubuk yang 
diperlukan. Takar susu bubuk dan air yang diperlukan, dan campur dengan cara 

mengocok. Tuangkan jumlah susu formula yang diperlukan ke dalam cangkir atau 
semprit, dan berikan kepada bayi. Simpan sisanya ke dalam lemari pendingin 
maksimal selama 24 jam tandai wadahnya dan catat kapan wadahnya dibuka.  Cuci 
cangkir dan peralatan yang digunakan untuk memberi minum setiap kali selesai 

digunakan. Bila bayi kecil (misal berat lahir < 2500 g atau umur kehamilan              
< 37 minggu) gunakan susu formula  khusus untuk bayi/premature. Apabila  ada 
susu formula, gunakan ASI donor yang telah dipasterurisasi   
 

ASI peras dari donor hanya boleh diberikan apabila tidak ada alterntif 

lainya. Karena risiko infeksi HIV,  penggunaan ASI  donor dengan HIV 

positif atau tidak diketahui status HIVnya tidak  dianjurkan   kecuali   telah 

dipasteurisasi dengan benar. 

 

 
Observasi. Yang perlu diobservasi dalam pemberian minum bayi (Drink list): Tgl, 

Jam, BB sebelum minum, BB sesudah minum,  jumlah minum ASI,  Pasi, Memakai 
Dot/Sonde/Sendok dan keadaan umum. 
 
Feeding protokol pada BBLR : 

1. BB < 750 gram: mulai minum 48–72 jam, volume awal 10 ml/kg BB/hari, 
interval minum tiap 2 jam, jenis minuman ASI/formula premature, penambahan 
volume 10 ml/kg BB/hari sampai tercapai minum penuh. 
 

2. BB 750 – 1000 gram faktor risiko (-) : mulai minum 24– 48 jam, volume awal 
10 ml/kg BB/hari, interval minum tiap 2 jam, jenis minuman ASI/formula 
premature, penambahan volume 10 ml/kg BB/hari, sebelum umur 10 hari, 
kemudian 20 ml/kg BB/hari sampai dengan minum penuh.dan yang resiko NEC 

(+) : mulai minum 48–72 jam, volume awal 10 ml/kg BB/hari, interval minum   
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2 jam, jenis minuman ASI/formula premature, penambahan volume 10 ml/kg 
BB/hari sampai minum penuh. 
 

3. BB 1000 – 500 gram faktor resiko (-) : mulai minum 24– 48 jam, volume awal 
10 ml/kg BB/hari, interval minum tiap 2 jam, jenis minuman ASI/formula 
premature, penambahan volume 10 ml/kg BB/hari, sampai  umur 7 hari, 
kemudian 20 ml/kg BB/hari sampai dengan minum penuh.dan yang resiko NEC 

(+) : mulai minum 48–72 jam, volume awal 10 ml/kg BB/hari, interval minum   
2 jam, jenis minuman ASI/formula premature, penambahan volume 10 ml/kg 
BB/hari selama 10 hari, kemudian dilanjutkan dengan 20 ml/kg BB/hari. 

 

4. BB 1500–2000 gram faktor resiko (-) : mulai minum 24  jam, volume awal      
10 ml/kg BB/hari, interval minum tiap 3 jam, jenis minuman ASI/formula 
premature, penambahan volume 10 ml/kg BB/hari, selama 2 hari, kemudian     
20 ml/kg BB/hari sampai dengan minum penuh.dan yang resiko NEC (+) : mulai 

minum 48–72 jam, volume awal 10 ml/kg BB/hari, interval minum 3 jam, jenis 
minuman ASI/formula premature, penambahan volume 10 ml/kg BB/hari  
selama 5 hari, kemudian dilanjutkan  dengan 20 ml/kg BB/hari sampai minum 
penuh. 

 
5. Indikasi stop minum: muntah > ½ vol minum. 
 
Manajemen Cairan. Pengertian cairan intravena. Memasukkan cairan ke dalam 

pembuluh darah vena  dalam jumlah banyak  dan  waktu yang lama  dengan jarum 
bersayap. 
 

Gunanya : pemenuhan kebutuhan cairan, kalori dan elektrolit. 

 

Peralatan  : baki berisi infus set steril, wingneedle steril, cairan yang  diperlukan, 
kapas alcohol, betadin 10%, alat pencukur, kain pengalas, perlak kecil,  gunting 
verband, kapas, kasa steril, korentang, plester, bengkok,  standar infus,  verband, 

spalk bila perlu. 
 

Perhatian : slang infus diganti setelah 4 x 24 jam, jarum bersayap diganti dalam      
2 x 24 jam, slang infus  ada 2 macam yaitu skala 1 cc = 60 tetes/mnt (mikro)  dan    

1 cc = 20 tetes/mnt (makro drip). Pada umumnya bayi memerlukan cairan IV apabila 
mereka :  dehidrasi. Pemberian minum secara oral kurang diterima (hanya 2/3 atau 
kurang dari yang dibutuhkan), memerlukan obat iv, bila bayi kecil (berat lahir          
< 2500 g atau umur kehamilan < 3/7 minggu). 

 

Jumlah cairan dan minuman pada hari pertama . Tentukan jumlah cairan yang 
dibutuhkan setiap hari, yang merupakan kombinasi cairan IV dan per oral (ingat 
bahwa hari pertama adalah kelahiran bayi), kurangi jumlah total cairan yang 

dibutuhkan dengan jumlah cairan yang diberikan per oral. Hitung ulang jumlah total 
cairan apabila bayi mempunyai masalah (misal bayi yang diletakkan di bawah alat 
pemancar panas atau mendapat terapi sinar, tambahkan jumlah yang dibutuhkan bayi 
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sebanyak 10% oleh karena bayi kehilangan panas lebik banyak). Ubah jumlah cairan 
yang dibutuhkan ke dalam ml/jam atau tetes/menit 
 

Tabel  Jumlah cairan yang dibutuhkan bayi ( ML / kg ) 

   Hari ke            1                    2                   3                  4                      5+ 
    Berat  

>1500g               60                  80                100               120                  150  

< 1500g              80                 100               120               140                  150 
 

Pemantauan bayi yang mendapat cairan IV. Periksa dan sesuaikan kecepatan dan 
jumlah cairan setiap 4 jam. Periksa tempat pemasangan jalur IV setiap jam, bila ada 
bengkak atau tampak kemerahan berarti caIran keluar ke jaringan subkutan. 
 

Cairan yang mengandung glucose dapat menyebabkan kerusakan jaringan 

dan tidak boleh merembes masuk ke jaringan subkutan. 

 

 
Ganti set infuse dan botol cairan setiap 72 jam walaupun masih terisi cairan (dapat 
menjadi sumber infeksi). Periksa kadar glucose setiap 6 jam : Apabila kadar glucose 
darah > 45 mg/dl (2. 6mmol/L) tangani sebagai hipoglikemia. Apabila kadar 

gkukose > 103 mg/dl (6 mmol/L): ganti cairan ke glukose darah 5%, bila 
memungkinkan, kadar glukose yang tinggi biasanya berlangsung selama 24 jam. 
Ukur kadar glucose darah setelah 3 jam. Nilai hidrasi setiap hari. Apabila ada tanda 
dehidrasi (lidah dan selaput lendir kering, turgor menurun, mata dan ubun–ubun 

cekung), naikkan kebutuhkan cairan sebanyak 10% pada saat dehidrasi ditemukan. 
Apabila ada tanda kelebihan cairan (peningkatan berat yang berlebihan edema pada 
mata edema tubuh bagian bawah), kurangi jumlah kebutuhan cairan hingga 
separuhnya selama 24 jam. Catat waktu/jumlah urine setiap bayi kencing. Apabila 

jumlah urine dalam 24 jam sedikit atau tidak ada, hitung kenaikan berat badan dan 
berikan cairan sebanyak yang diberikan hari sebelumnya. Timbang bayi setiap hari, 
apabila terjadi penurunan berat badan lebih 5% tingkatkan jumlah cairan 10 ml/kg. 
 

Pemberian cairan IV bersama dengan pemberian minum. Segera beri minum 
setelah: keadaan bayi membaik. Bayi tampak siap untuk menyusui. Bila bayi baru 
pertama kali menyusui, perhatikan apakah: bayi mampu mengisap, bayi batuk atau 
tersedak, terjadi regurgitasi atau muntah sewaktu atau setelah minum. Apabila bayi 

dapat minum per oral dan tidak ada masalah, teruskan pemberian per oral dan 
tingkatkan volumenya sambil menurunkan jumlah cairan IV untuk mempertahankan 
jumlah cairan yang dibutuhkan sesuai berat dan umur   Catat hal-hal berikut ini, 
waktu bayi diberi minum:  Kapan bayi diberi minum. Jumlah dan jenis susu yang 

diberikan ada tidaknya kesulitan pemberian minum. Jumlah volume susu yang 
diberikan setiap hari. Bandingkan dengan jumlah kebutuhan cairan per hari dan 
sesuaikan volume cairan yang di berikan ke bayi. Apabila bayi mendapat ASI peras 
dengan salah satu alternative cara pemberian minum dan terjadi distensi abdomen, 

regurgitasi, muntah, serangan apnea atau residu lebih 20% dari jumlah yang 
dimasukan ke lambung untuk pemberian berikutnya  (bila diberikan melalui pipa 
lambung), maka:  Hentikan pemberian minum per oral dan tingkatkan jumlah cairan 
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IV sesuai kebutuhan rumatan selama 12 jam. Nilai kembali bayi setelah 12 jam.  
Apabila keadaan bayi membaik, mulai di beri minum sambil  diamati. Apabila 
keadaan bayi tidak membaik, teruskan pemberian cairan penuh selama 12 jam 

berikutnya. Kemudian mulai diberi minum  dan diamati secara hati-hati. Apabila 
jumlah residu lambung meningkat, periksa bayi untuk kemungkinan enterokolitis 
nekrotikans. Apabila bayi diberi minum dengan pipa lambung, mulai beri minum 
segera setelah keadaan bayi membaik dan bayi menunjukkan tanda siap untuk 

menerima minum per oral (tidak ada distensi abdomen, tidak muntah, residu kurang 
20%, kesadaran baik, tidak letargi). Biarkan bayi menyusui dan mendapat minum 
dengan cara lain. Bantu ibu agar dapat menyusui secara ekskusif sesegera mungkin . 
Hentikan pemberian cairan IV apabila bayi dapat menerima cairan per oral sebanyak 

2/3 volume cairan yang dibutuhkan per hari. 
 

Manajemen pemberian minum pada bayi kecil. Apabila bayi mendapat ASI, 
pastikan bayi menerima jumlah yang cukup dengan cara apapun. Periksa apakah 

bayi puas setelah menyusui. Catat jumlah urine setiap bayi kencing untuk menilai 
kecukupan minum  (paling kurang 6 kali sehari). Timbang bayi setiap hari, hitung 
penambahan/pengurangan berat, sesuaikan pemberian cairan dan susu, serta catat 
hasilnya: bayi dengan berat 1500–2500 g  tidak boleh kehilangan berat lebih 10%  

dari berat lahirnya pada 4-5 hari pertama. Bayi dengan berat < 1500 g dapat 
kehilangan berat sampai 15% dari berat  lahir selama 7-10 hari pertama. Apabila 
kenaikan berat badan bayi tidak adekuat, tangani sebagai masalah,  kenaikan berat 
badan tidak adekuat. Apabila bayi telah menyusui ibu, perhatikan cara pemberian 

ASI dan kemampuan bayi mengisap paling kurang sehari sekali. Apabila bayi sudah 
tidak mendapatkan cairan IV dan beratnya naik 20 g/hari selama 3 hari         
berturut– turut, timbang bayi 2 kali seminggu. 
 

Berat Lahir 1750 – 2500 gram. Bayi sehat  apabila bayi menyusui ke ibu semau 
bayi, ingat bahwa bayi kecil lebih mudah merasa letih dan malas minum, anjurk an 
bayi menyusui lebih sering (misal setiap 2 jam) bila perlu. Pantau pemberian minum 
dan kenaikan berat badan untuk menilai efektivitas menyusui. Apabila bayi kurang 

dapat mengisap, tambahkan ASI peras dengan menggunakan salah satu alternative 
cara pemberian minum. Bayi sakit. Apabila bayi dapat minum per oral dan tidak 
memerlukan cairan IV, berikan minum seperti pada bayi sehat. Apabila bayi 
memerlukan cairan IV. Hanya berikan cairan IV selama 24 jam pertama. Mulai 

berikan minum per oral pada hari ke-2 atau segera setelah bayi stabil. Anjurkan 
pemberian ASI apabila ibu ada dan bayi menunjukan tanda-tanda siap untuk 
menyusui. Apabila masalah sakitnya menghalangi proses menyusui (misal gangguan 
napas, kejang), berikan ASI peras melalui pipa lambung. Berikan cairan IV dan ASI 

menurut umur. Berikan minum 8 kali dalam 24 jam (misal 3 jam sekali), apabila 
bayi telah mendapat minum 160 ml/kg berat badan per hari tetapi masih tampak 
lapar berikan tambahan ASI setiap kali minum. Berikan bayi menyusui apabila 
keadaan bayi sudah stabil dan bayi menunjukkan keinginan untuk menyusui dan 

dapat menyusui tanpa terbatuk atau tersedak. 
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Tabel  jumlah cairan IV dan ASI untuk bayi sakit berat 1750- 2500 g  

                                                                   Umur ( hari )  

Pemberian                           1        2       3           4          5        6           7 

Kecepatan cairan IV            5        4       3           2          0        0           0 
(ml/jam atau tetes  
Mikro/menit)  
Jumlah ASI setiap 3 jam     0        6      14         22        30       35        38 

 
Berat Lahir  1500-1749 gram. Bayi sehat. Berikan ASI peras  dengan 

cangkir/sendok sesuai dengan aturan.  Apabila jumlah yang dibutuhkan tidak dapat 
diberikan menggunakan cangkir/sendok atau ada resiko terjadi aspirasi ke dalam 
paru (batuk atau tersedak) berikan minum dengan pipa lambung. Lanjutkan dengan 
pemberian menggunakan cangkir/sendok apabila bayi dapat menelan tanpa batuk 

atau tersedak (ini dapat berlangsung setelah sehari–dua hari namun adakalanya 
memakan waktu lebih dari seminggu). Beri minum 8 kali dalam 24 jam (misal setiap 
3 jam). Apabila bayi telah mendapat minum 160 ml/kg berat badan per hari tetapi 
masih kelihatan lapar, beri tambahan ASI setiap kali minum. 

Apabila bayi telah dapat minum baik menggunakan cangkir/sendok, coba untuk 
menyusui langsung. 
 

Bayi sakit. Beri hanya cairan IV untuk dalam 24 jam pertama. Beri ASI peras 

dengan pipa lambung mulai pada hari kedua dan kurangi jumlah cairan IV secara 
perlahan.  
Berikan minum 8 kali dalam 24 jam (misal setiap 3 jam).  Apabila bayi telah 
mendapat minum 160 ml/kg berat badan per hari tetapi masih kelihatan lapar, beri 

tambahan ASI setiap kali minum. Lanjutkan pemberian minum menggunakan 
cangkir/sendok apabila kondisi bayi sudah stabil dan bayi dapat menelan tanpa batuk 
atau tersedak (ini dapat berlangsung setelah berlangsung setelah sehari–dua hari 
namun kadang kala memakan waktu lebih dari seminggu). Apabila bayi telah dapat 

minum baik menggunakan cangkir/sendok, coba untuk menyusui langsung. 
 

Tabel Jumlah cairan IV dan ASI untuk bayi sakit berat 1500- 1749g 

 

                                                                                    Umur ( hari )  

Pemberian                                       1       2      3      4      5        6          7 

Kecepatan cairan IV (ml/jam atau    4       4      3       2      2        0          0 
Tetes mikro/menit) jumlah ASI 

Setiap 3 jam (ml/kali)                      0       6     13     20    24      33        35  
 

Berat lahir 1250 – 1499 gram  

Bayi sehat. Beri ASI peras melalui pipa lambung. Berikan minum 8 kali dalam     
24 jam (misal setiap 3 jam). Apabila bayi telah mendapat minum 160 ml/kg berat 
badan per hari tetapi masih kelihatan lapar, berikan tambahan ASI setiap kali 

minum.  Lanjutkan pemberian minum menggunakan cangkir/sendok apabila kondisi 
bayi sudah stabil dan bayi dapat menelan tanpa batuk atau tersedak (ini dapat 
berlangsung setelah sehari–dua hari namun kadang kala memakan waktu lebih dari 
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seminggu). Apabila bayi telah dapat minum baik menggunakan cangkir/sendok, 
coba untuk menyusui langsung. 
 

Tabel  Jumlah ASI untuk bayi sehat berat 1250-1499 g 

                                                                       Umur ( hari) 
        Pemberian                                          1      2      3      4       5     6       7  

Jumlah ASI setiap 3 jam (ml/kali)              10    15    18     22     26   28     30 

 
Bayi sakit. Beri hanya cairan IV dalam 24 jam pertama. Beri ASI peras melalui pipa 

lambung mulai pada hari kedua dan kurangi jumlah cairan IV secara perlahan. 
Berikan minum 8 kali dalam 24 jam (misal setiap 3 jam) Apabila bayi telah 
mendapat minum 160 ml/kg berat badan per hari tetapi masih kelihatan lapar, 
berikan tambahan ASI setiap kali minum. Lanjutkan pemberian minum 

menggunakan cangkir/sendok apabila kondisi bayi sudah stabil dan bayi menelan 
tanpa batuk atau tersedak (ini dapat berlangsung setelah sehari–dua hari namun 
kadang kala memakan waktu lebih dari seminggu). Apabila bayi telah dapat minum 
baik menggunakan cangkir/sendok, coba untuk menyusui langsung. 

 
8.  Terapi Sinar/Foto Terapi. 

Pengertian     :  Tindakan menggunakan alat fototerapi yang mengeluarkan sinar  
membuat suhu di bawah lampu 28-30°C, diberikan pada 

neonatus dg kadar bilirubin indirek > 10 mg%. 
Gunanya       :  Untuk menurunkan kadar bilirubin serum pada neonatus dengan                                

hiperbilirubinemia jinak hingga berat. Fototerapi biasanya 
diberikan pada neonatus dengan kadar bilirubin indirek lebih dari 

10 mg %. 
Peralatan          :  Alat foto terapi, tirai putih dan termometer 
 

Menyiapkan alat terapi sinar 

• Pastikan penutup atau pelindung diletakan pada posisi yang benar. Hal ini untuk 
mencegah agar bayi tidak terluka bila tiba–tiba lampu pecah, serta melindungi 
dari bahaya sinar ultraviolet. Hangatkan ruangan di mana unit itu berada 

sehingga suhu  di bawah lampu 28°C-30°C 

• Nyalakan tombol alat dan periksa apakah seluruh lampu fluoresens menyala 
dengan baik.  Ganti lampu fluoresens bila terbakar atau mulai berkedip -kedip: 
Catat tanggal kapan lampu mulai dipasang dan hitung total durasi penggunaan 

lampu. Ganti lampu setiap 2000 jam atau setelah penggunaan 3 bulan, walaupun 
lampu masih menyala  

• Gunakan kain pada boks bayi atau incubator, dan letakkan tirai putih 
mengelilingi area sekeliling alat tersebut berada untuk memantulkan kembali 

sinar sebanyak mungkin ke arah bayi 
 

Pemberian terapi sinar 

• Letakkan bayi di bawah lampu terapi sinar: Bila berat badan bayi 2000 gram 

atau lebih, letakkan bayi dalam keadaan telanjang di boks bayi, bayi yang lebih 
kecil diletakan dalam inkubator, tutup mata bayi dengan penutup, pastikan 
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penutup mata tidak menutupi lubang hidung, jangan gunakan plester untuk 
memfiksasi penutup. 

• Letakkan bayi sedekat mungkin dengan lampu sesuai dengan petunjuk atau 

manual dari pabrik pembuat alat. 

• Ubah posisi bayi tiap 3 jam 

• Pastikan bayi siap diberi minum:  anjurkan ibu menyusui sesuai keinginan bayi,  

paling tidak setiap 3 jam pindahkan bayi dari alat terapi sinar selama diberi 
minum dan lepas penutup matanya tidak perlu menambah atau mengganti ASI 
dengan air 

• Dekstrosa formula.  Bila bayi tidak dapat menyusui, berikan ASI peras dengan 

menggunakan salah satu cara alternative pemberian minum. Selama dilakukan 
terapi sinar naikkan kebutuhan hariannya dengan menambah 25 ml/kg BB. Bila 
bayi mendapat cairan IV, naikkan kebutuhan hariannya 10% selama bayi 

dilakukan terapi sinar. Bila bayi mendapat cairan IV atau diberi minum melalui 
pipa lambung bayi tidak perlu  dipindahkan dari lampu terapi sinar. 

• Selama dilakukan terapi sinar, feses bayi bisa menjadi cair dan berwarna kuning 
keadaan ini tidak memerlukan terapi khusus  

• Lanjutkan pengobatan dan pemeriksaan lain: bayi dipindahkan dari alat terapi 
sinar hanya bila akan dilakukan tindakan tidak dapat dikerjakan di bawah lampu 
terapi sinar. Bila bayi mendapat terapi oksigen, matikan lampu saat memeriksa 
bayi untuk mengetahui sianosis sentral 

• Pantau suhu tubuh bayi dan suhu udara ruangan setiap 3 jam  

• Periksa kadar bilirubin serum tiap 12 jam: hentikan terapi sinar bila kadar 
bilirubin turun di bawah batas    (bila  15 mg/dl (260 ML)).   

• Bila bilirubin serum tidak dapat diperiksa: bila bayi kecil (berat lahir < 2500 
gram atau umur kehamilan < 37 minggu atau sepsis), hentikan terapi sinar 
setelah 3 hari  
 

Bilirubin pada kulit dapat menghilang dengan cepat dengan terapi sinar.  Warna 

kulit tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan kadar bilirudin 
serum selama bayi dilakukan terapi sinar dan selama 24 jam setelah dihentikan  

 

Pemulangan 

• Pulangkan bayi bila terapi sinar sudah tidak diperlukan, bayi minum dengan 
baik, atau bila sudah tidak ditemukan masalah yang membutuhkan perawatan   

di rumah sakit. 

• Ajari ibu untuk menilai ikterus dan beri nasehat pada ibu untuk kembali bila 
terjadi ikterus lagi  

 

Observasi.  Yang perlu diobservasi selama foto terapi:  Tgl, Jam, Suhu, Asi/Pasi/cc, 
Bab/Bak, Posisi, Bilirubin level. 
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9.  Tranfusi Tukar 

 

Tujuan  

• Menurunkan kadar bilirubin serum, menurunkan resiko kerusakan otak dan 
kernikterus. 

• Mengganti sel darah merah yang tersensitisasi dan anti bodi yang beredar dalam 

sirkulasi darah serta mengurangi destruksi sel darah merah 
 

Cara 

• Sentral melalui vena umbilikas ,bila memungkinkan  

• Perifer melalui vena perifer untuk mentranfusikan darah dan jalur arteri perifer 
(perkutaneus) untuk mengeluarkan darah yang akan diganti 

 

Peralatan 

• Set tranfusi darah 

• Paket darah/cairan yang telah dihangatkan 

• Kantong untuk menampung darah yang dikeluarkan 

• Selang infuse yang dihubungkan dengan penghangat darah 

• Tabung untuk pemeriksaan darah dan formulir permintaan pemeriksaan 

• Formulir isian tranfusi tukar 

• Kain steril berwarna hijau 

• Linen 

• Obat : 5 ampul heparin, kalsium khlorida/kalsium glukonas 

• Kateter umbilicus (2) atau set alat jalur IV atau set alat jalur arterial dengan 
transducer-pilihan tergantung cara mana yang digunakan  

• Masker/baju steril/sarung tangan steril 

 

Meja transfusi 

• Balon/sungkup/alat isap dengan kateter ukuran fr 8 atau fr 10 

• Alat monitor kardio respirasi dengan grafik gelombang (bila tersedia) 

• Alat monitor tekanan darah. 
- Cek indentitas bayi dengan lembar catatan medis dokter 
- Cek darah dengan lembar catatan medis dokter dan tanda tangani form yang 

berisi tentang impormasi tersebut. 
-    Pastikan orang tua bayi telah menandatangani surat persetujuan tindakan  

• Selama melakukan tranfusi tukar melalui jalur perifer, tugas perawat hanya 
mengeluarkan darah dari jalur arterial 

 

Pemeriksaan darah sebelum tranfusi tukar  

• Darah tali pusat: coombs direk; laju endap darah 

• Darah bayi : ABO dan factor Rh; coombs direk (bila tidak dilakukan pada darah 

tali pusar); laju enap darah. 

• Darah ibu: coombs indirek bila ABO 

• Lain-lain: golongan darah dan factor Rh; pemeriksaan anti bodi bila Rh 

negative; factor Rh ayah  
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Jenis darah 

• Pada penyakit hemolitik karena Rh, gunakan darah segar golongan O dengan Rh 

negative. Darah ini tidak mempunyai antigen sehingga tidak dihemolisis oleh 
antibody dari ibu yang masih ada dalam sirkulasi bayi 

• Bila bayi (yang darahnya tersensitisasi) belum lahir, sediakan darah golongan O 
dengan Rh negative dan direaksi silang lagi dengan darah ibu. Bila bayi sudah 

lahir, darah harus direaksi silang lagi dengan darah bayi. 

• Pada inkompatibiltas ABO golongan O negative, Rh spesifik, darah 
mengandung antibody dengan kadar rendah yang bisa sebagai pencetus  setiap 
antibodi dari ibu. 

• Transfusi berikutnya harus diberikan menggunakan darah yang kompatibel 
dengan darah ibu maupun bayi. 

 

Formula 

 

 
Jumlah darah yang dibutuhkan untuk transfusi tukar ganda dihitung dengan 

menggunakan formula 85 ml x berat badan bayi 0,5% 

  

 

• Sel darah merah yang dikeluarkan dari bayi sekitar 85%. Setelah selesai tranfusi 
tukar, kadar bilirudin seharusnya sekitar 50% dari kadar sebelum tranfusi tukar 
kadarnya akan naik kembali sampai sekitar 2/3 dari kadar sebelum tranfusi 
setelah 4 jam, resiko kematian 0,5 % 

 
Darah Yang Digunakan Untuk Tranfusi Tukar  

• Darah lengkap dengan antioagulan citrate phosphate dextrose (CPD) 

• Darah segar kurang dari 24 jam untuk bayi sakit atau hydropic 

• Untuk bayi dengan keadaan lain, darah kurang dari 48 jam 
 

Bahan Antikoagulan   

• Bahan antikoagulan dan darah yang disimpan akan menghasilkan perubahan 
metabolic selama dan sesudah tranfusi tukar  

• Citrate phosphate dextrose (CPD) akan mengikat ion kalsium dan magnesium 
serta secara bermakna akan menekan kation tersebut. Hipomagnesia yang terjadi 

sementara ini tidak ada hubungannya dengan keadaan klinis depresi terhadap ion 
kalsium dapat menimbulkan efek terhadap jantung pada interval  Q-T          
(lebih besar dari 0,2 detik) 

• Tranfusi tukar dapat dilakukan dengan dan tanpa memberi tambahan kalsium 

tanpa ada perbedaan yang bermakna, tetapi secara klinis jarang terjadi selama 
tranfusi tukar yang biasanya akibat kadar ion kalsium yang terlalu rendah. 

• Kadar glukosa yang tinggi pada CPD dapat merangsang sekresi insulin pada 

bayi dan selanjutnya mengakibatkan hipoglikemia setelah tranfusi. Hipoglikimea 
biasanya terjadi antara 30 menit -2 jam setelah tranfusi tukar. 



 52 

• Kadar asam dalam CPD kurang dari setengah kadar asam Acid Citrate Dextrose  
(ACD) dan kadar Phnya sama setelah tujuh hari (ACD mempunyai Ph 6,7 

setelah 2-3 hari), karena alasan tersebut dianjurkan untuk memilih CPD.  
 
Persiapan Tindakan  

• Pasang bayi pada ruang dengan suhu netral dan pasang alat monitor suhu 

• Balon dan sungkup resusitasi dengan ukuran yang sesuai dilengkapi dengan pipa 
oksigen. 

• Alat pengisap terpasang dan dapat berfungsi dengan baik, cek tekanannya  

• Hati-hati meletakkan meja resusitasi. 

• Alat pengukur tekanan darah. 

• Formulir transfusi tukar neonatus. 

• Formulir untuk pemeriksaan hematology dan alat penyimpan bahan-bahan kimia 
(hemoglobin, hematokrit, laju enap darah, elektrolit, kalsium, BSL) 

• Selang IV terhubung dengan penghangat darah. 

• Set alat tranfusi. 

• Set alat penghangat darah. 

• Kantong untuk menampung darah yang dikeluarkan. 
 

Persiapan alat :  

 

Persiapan pasien  

• Pasang alat monitor kardiorespirasi, set alarmnya, dan pastikan monitor dan 

alarmnya bekerja. Bila tidak tersedia peralatan tersebut, lakukan pemeriksaan 
tanda vital secara ketat setiap 15 menit. 

• Keluarkan isi lambung dengan pipa ukuran Fr 8 dan biarkan pipa terbuka. 

• Bila bayi dalam proses pemberian oksigen, pasang monitor kadar oksigen pada 
bayi selama tranfusi tukar berlangsung, kalibrasi dengan benar dan cek dengan 
hasil analisis gas darah sebelum dilakukan tranfusi tukar, set alarm yang sesuai 
untuk bayi. 

• Neonatus sakit  dengan asfiksia, asidosis dan gangguan suhu perlu mendapat 
perhatian sebelum dilakukan tranfusi tukar. 

• Fiksasi bayi supaya tidak bergerak 

• Selalu terpasang alat monitor suhu selama dilakukan tindakan  

• Pasang kantong urine dan amati jumlah pengeluaran urine. Hal ini juga akan              
membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan kering 

 

Pengamatan dasar   

• Temperatur                                                    

• Denyut jantung diapeks 

• Respirasi  

• Tekanan darah 

• Dekstrostiks 

• Lingkar perut 

• Urinalisis dan specific gravity 
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• Lihat adanya darah dalam tinta bila mungkin  

• Catat warna, tonus dan gerakan bayi  

 

Tindakan selama transfusi  

• Tranfusi tukar dilakukan dengan menggunakan kateter yang dilengkapi dengan 
kran 3 jalur  

• Darah dikeluarkan dari bayi sejumlah 5-20 ml/kali dalam siring dan alirkan      
ke jalur pembuangan dengan merubah arah kran  

• Darah donor blood dihangatkan pada suhu  36,7–37°C, diisap ke dalam siring 

dan transfusikan ke tubuh bayi perlahan–lahan, juga dengan merubah arah kran. 

• Melakukan tranfusi tukar setiap 5-10 ml sama efisiennya dengan 20 ml semakin 
banyak setiap kali pengambilannya semakin besar penurunan kadar bilirubinnya 
tetapi semakin besar pula kadarnya akan kembali naik. Begitu juga sebaliknya.  

• Mengeluarkan 20 ml darah pada bayi 3000 g dapat menyebabkan deplesi akut 
volume darah dan berakibat penurunan curah jantung dan tekanan darah, 
terutama bila dilakukan terlalu cepat 

• Karena sistem kardiovaskuler memerlukan adaptasi terhadap proses pertukaran, 
dengan menginfuskan volume darah yang sama akan mengembalikan proses 
adaptasi tersebut. Pengambilan jumlah darah yang lebih sedikit dapat 
mengurangi stres pada mekanisme kardiovaskuler bayi 

• Darah harus digoyang dengan lembut selama tindakan tranfusi tukar karena sel 
darah merah akan mengendap dengan cepat. Pengendapan darah dapat berakibat 
tranfusi menggunakan darah yang relative anemic pada akhir prosedur. 

• Hal yang sangat penting dicatat dengan benar adalah jumlah darah yang sudah 

dikeluarkan diganti dengan sejumlah darah yang ditranfusikan  

• Tanda vital: temperature, denyut jantung apex, respirasi, suhu darah; dicatat 
setiap 15 menit selama prosedur dan segera catat setiap kali ada perubahan pada 

tanda vital atau warna kulit bayi atau aktivitas bayi. 

• Prosedur yang dilakukan perlahan lebih aman dan efisien (100 ml/15 menit) 
 
Resiko selama  tranfusi tukar 

• Terlalu banyak darah yang diberikan dapat mengakibatkan gagal jantung 
kongestif  atau henti jantung 

• Kehilangan darah/perdarahan dapat mengakibatkan anemia. 

• Infeksi  dapat diakibatkan oleh tindakan invasive 

• Perforasi karena kateter, bila menggunakan cara umbilikasi 

• Gangguan keseimbangan elektrolit/metabolic–bahan pemgawet darah 

• Emboli–udara atau darah 

 

Komplikasi  

• Kesadaran rendah 

• Jumlah  darah yang tidak tepat mengakibatkan gagal jantung kongestif           
atau anemia . 

• Komplikasi vaskuler. 

• Hipoglikemia berulang. 
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• Infeksi : bakteremia, hepatisis, CMV, HIV. 

• Emboli udara atau darah . 

• Suhu tidak stabil . 

• Perforasi usus karena kateter. 

• Enterokolitis nekrotikans. 

 
Perawatan setelah tranfusi tukar 

• Letakan bayi di bawah alat fototerapi. Lanjutkan pengamatan menggunakan alat 
moniter jantung untuk melihat adanya perubahan gambaran gelombang EKG. 

• Amati gerakan bayi dan tanda perdarahan dan infeksi di tempat pemasangan 
kateter. 

• Amati tekanan darah setelah prosedur selesai. 

• Tiap jam  observasi temperature, denyut jantung apex, respirasi, selama enam 
jam. Bila stabil dan dalam batas normal, selanjutnya dilakukan pengamatan rutin 
sesuai anjuran. 

• Setiap tiga  jam periksa dekstrostiks selama 24 jam  

• Ukur lingkar perut dan lakukan pengamatan rutin (tiap 3-4 jam) selama 24 jam 
dengarkan suara usus. 

• Periksa urine  darah, Ph urinalitas. 

• Berikan minum per oral sesuai permintaan dokter. 

• Amati gejala intolensi makanan: aspirat lambung, muntah, distensi abdomen. 

• Buat laporan keperawatan pada formulir tranfusi tukar dan catat keadaan bayi 

selama prosedur. 

• Berikan penjelasan kepada orang tua bagaimana prosedur berlangsung dan 
keadaan bayinya. 

• Ambil sampel darah sesuai permintaan, periksa laju enap darah setiap 6 jam. 

• Ambil sampel darah untuk pemeriksaan kadar bilirubin. 
 

10. Pemijatan Bayi 

 

Pendahuluan 

Pemijatan bayi yang dilakukan dengan teratur, mempunyai pengaruh yang baik 
pada tumbuh kembang. Pemijatan merupakan ungkapan kasih sayang yang 

disalurkan melalui sentuhan, karena itu selama pemijatan berlangsung harus selalu 
terjadi kontak mata antara pemijat dan bayi, disertai rasa pancaran kasih sayang, 
mengajak bicara ataupun bersenandung. 
 

Persiapan pemijatan 

Adapun hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukan pemijatan   berikut ini: 
1. Tangan harus bersih dan hangat. 
2. Kuku harus pendek  dan perhiasan jangan sampai menggores kulit bayi.  

3. Ruangan  hangat dan tidak pengap. 
4. Bayi tidak sedang lapar atau sehabis makan. 
5. Lamanya pemijatan kurang lebih 15 menit. 
6. Duduklah dalam posisi yang nyaman dan tenang. 

7. Bayi dibaringkan di atas permukaan kain yang rata, lembut dan bersih. 
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8. Siapkan handuk, popok, baju ganti, dan minyak urut. 
9. Saat pemijatan  pertahankan  hubungan mata dengan bayi anda. 
10. Bernyanyilah atau kontak  lagu-lagu supaya anak menjadi tenang. 

11. Mulailah dari sentuhan  yang ringan terus ke yang lebih menyenangkan. 
12. Bila bayi menangis, sebaiknya pijat dihentikan dahulu. 
13. Jauhkan minyak urut dari mata bayi  dan jangan urut bayi dalam keadaan sakit. 
 

Tahap  memijat bayi 

Dalam pemijatan  ada tahap yang harus dilalui supaya bayi yang dipijat merasa 
nyaman. Adapun tahapannya sebagai  berikut: 
1. Secara berlahan dan lembut pijat kepala bayi. 

2. Menggunakan kedua tangan, tekan dari arah tengah ke arah luar sisi badan bayi. 
Ingat bahwa tulang iga bayi. 

3. Pijatlah mengikuti arah jarum jam di sekitar tali pusar dengan gerakan memutar 
dan semakin membuat lingkaran penuh (jangan memijat di bagian ini bila tali 

pusar belum terpisah benar) 
4. Usap bagian punggung dan leher sampai pantat bayi. Kemudian dengan 

menggunakan ujung jari, buatlah lingkaran-lingkaran kecil dengan gerakan      
ke dalam sisi tulang belakang dari leher sampai pantat bayi.  

 
Pedoman pemijatan bayi 

 

Wajah 

1. Tekan jari-jari anda pada kening bayi, pelipis dan pipi. 
2. Gunakan kedua ibu jari untuk memijat daerah di atas alis. 
3. Dengan tekanan lembut, tarik garis dengan ibu jari dari hidung bayi ke arah 

pipinya. 

4. Gunakan kedua ibu jari untuk memijat daerah sekitar mulutnya. 
5. Pijat lembut rahang bawah bayi dari tengah ke samping sampai bayi tersenyum. 
6. Pijat secacara lembut daerah di belakang telinga ke arah  dagu. 

 

Dada. 

1. Letakkkan kedua tangan anda di tengah dada bayi anda dan gerakkan  ke atas 
kemudian ke sisi luar tubuh  dan kembali ke ulu hati tanpa mengangkat tangan 
seperti membentuk hati. 

2. Dari tengah dada  bayi pijat  menyilang  dengan telapak tangan  anda ke  arah  
bahu seperti  membentuk kupu-kupu. 
 

Punggung 

Tengkkurapkan bayi anda 

1. Pijat dengan gerakan maju mundur menggunakan  kedua telapak tangan 
disepanjang punggungnya. 

2. Luncurkan salah satu  telapak tangan anda dari leher sampai ke  pantat bayi 

dengan sedikit tekanan. 
3. Dengan jari-jari anda  buat gerakan-gerakan melingkar terutama pada otot         

di sebelah tulang punggung. 
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4. Buat pijatan memanjang  dengan telapak tangan  dari leher kekakinya  untuk 
mengakhiri  pijatan anda. 

 

Perut 

Jangan memijat di atas tulang rusuk atau di atas  ulu hati  bayi anda. 
1. Lakukkkan gerakkan memijat  diatas  perut bayi seperti  mengayuh sepeda dari 

atas ke arah bawah perut. 

2. Angkat kedua  kaki bayi  anda dan  tekan lututnya  perlahan  ke arah perut. 
3. Buat gerakan melingkar  dengan kedua tangan  secara bergantian  searah jarum 

jam mulai dari sebelah kanan 
4. Rasakkan gelembungan angin  dan  dengan jemari anda dorong  searah jarum 

jam. 
 

Tangan 

1. Peganglah lengan bayi  dengan kedua  telapak tangan  seperti pemukul  sofbol  

dengan gerakan seperti  memerah, pijat tangan bayi  dari bahu  
kepergelangannya.  

2. Lakukan gerakan kebalikan, memerah tangan  dari arah  pergelangan  ke arah  
pangkal lengannya. 

3. Tarik  lembut jari-jari  anda dengan  gerakan memutar 
4. Dengan kedua ibu jari secara bergantian, pijat  seluruh  permukaan  telapak 

tangan  dengan punggung tangan. 
5. Gunakan kedua telapak tangan unuk membuat gerakan seperti menggulung. 

 
Kaki. Ikuti cara yang sama seperti tehnik memijat tangan.   
 

Pijat Bayi Premature 

 

Manfaatnya. Data tentang effek positive pijat bayi, kebanyakan berasal dari hasil 
penelitian pada bayi premature yang dilakukan sejak tahun 1970 di TRI. 
Hasil penelitian di Miami ini; pijat pada bayi premature akan : 

1. Meningkatkan berat badan bayi 47% /hari lebih banyak 
2. Bayi dapat pulang 6-10 hari lebih cepat  
3. Penghematan $10.000 .00 tiap bayi. 
4. Bayi tampak lebih aktif dan alet serta tidur lebih lelap  

5. Lebih sedikit terjadi serangan apnose dan bradycardia 
 

Sentuhan pada premature 

Terdapat 3 tahap dari terapi sentuhan pada premature : 

1. Hand Containment (a non stoke hold) 
2. Kangaroo Care (Skin to Skin contact) 
3. Pijat Bayi Premature. 

 

1. Hand Containment (Non Stroke Hold) 

Bayi dipegang tanpa diusap dapat dikerjakan pada hampir semua bayi premature 
kecuali pada preterm yang sakit keras. Pegangan tangan tanpa usapan ini merupakan 
dasar dari terapi sentuh. Walaupun tehnik sederhana, tetapi keberhasilan langkah ini 



 57 

penting karena akan merupakan awal dari keyakinan orang tua untuk merasa mampu 
memegang, mengusap dan memijat bayi nya yang sangat mungil. Perlu ditekankan 
pada kerasnya penekanan sentuhan, lamanya intervensi, kenyamanan orang tua 

selama intervensi, dan mengenali isyarat –isyarat yang ditunjukan oleh bayi. Setelah 
bayi premature lebih stabil secara medis dan sekali-kali dapat keluar dari isolette, 
baru diperkenalkan tahapan kedua dari terapi sentuh yaitu skin to skin contact atau 
Kangaroo Care (KMC) 

 
2. Kangaroo Care 

Bayi dikeluarkan dari isolette dan diletakkan pada dada terbuka dari ayah atau ibu, 
keduanya kemudian ditutup oleh selimut atau baju khusus. Cara ini sudah dibahas 

pada bab tersendiri. 
 
3. Pijat Bayi Premature 

Gerakan  yang lembut tapi jangan terlalu halus sampai terasa seperti menggelitik. 

Setiap gerakan diulang 6 kali. Urutan Pijat Bayi Premature: 
a) Tactile stimuli selama 5 menit (massage). 
b) Kenistetic stimuli selama 5 menit (bicycling) 
c) Tactile stimuli selama 5 menit (massage) 

 
A.  Bayi tengkurap 

1.  Kepala : dengan mempergunakan kedua telapak tangan usap kelapa dari 
puncak Kepala sampai leher kemudian kembali lagi ke puncak kepala. 

2.   Bahu : dengan dua jari tangan kanan dan kiri usap kedua belah bahu bayi 
dari pertengahan punggung ke pangkal lengan kemudian kembali               
ke pertengahan. 

3.    Punggung : dengan dua jari kedua tangan usaplah : 

a.   Dari leher ke pantat lalu kembali ke leher 
b.  Pastikan jari kita berada di kedua sisi tulang belakang bukan di tulang                 

belakang. 
4.    Kaki : dengan dua jari kedua tangan usaplah : 

a.   Dikerjakan bersama. 
b.  Dari pergelangan pangkal paha ke pergelangan kaki kemudian kembali 

ke pangkal paha. 
5.    Lengan : dengan dua jari kedua tangan usaplah : 

a.   Dikerjakan bersamaan. 
b.   Dari pangkal bahu ke pergelangan tangan kemudian kembali  kepangkal         
      bahu. 

 

B.  Telentangkan bayi untuk gerakan kinesthetik 

1. Lengan : 6 gerakan tiap lengan  
      a.  Dikerjakan satu persatu 
      b.  Pegang lengan pada pergelangan tangan kemudian tekuklah pada sikut 

      2.   Kaki : 6 gerakan tiap kaki 
            a.  Dikerjakan satu persatu 
            b.  Pegang di daerah pergelangan kaki kemudian tekuk di daerah lutut 
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      3.   Kaki : 6 gerakan 
            a.  Dikerjakan pada kedua kaki bersamaan 
            b.  Pegang di daerah pergelangan kaki kemudian ditekuk di daerah lutut 

 

C. Tengkurapkan bayi kembali dan ulangi bagian A tadi 

     Beberapa tips pijat bayi premature 
1. Mintalah izin pada bayi 

2. Tangan bersih dan hangat 
3. Pastikan agar kuku dan perhiasan tidak menggores kulit bayi 
4. Bayi tidak baru selesai minum 
5. Khusus menyediakan waktu untuk tidak diganggu minimal selama 15 menit 

guna melakukan seluruh set pemijatan 
6. Siapkan baby oil/lotion yang lembut 
7. Awalilah pemijatan dengan melakukan sentuhan ringan, kemudian secara 

bertahap tambahkanlah tekanan pada sentuhan, khususnya apabila anda  

sudah merasa yakin bahwa bayi mulai terbiasa dengan pijatan yang sedang 
dilakukan 

8. Tanggaplah pada isyarat yang diberikan bayi anda 
9. Lakukan konsultasi pada dokter, bidan dan perawat untuk mendapatkan 

keterangan lebih lanjut tentang pemijatan bayi 
 

Kaki. Ikuti cara yang sama seperti tehnik memijat tangan. 
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BAB V 

ALAT UJI KOMPETENSI 

 

 

A.  PERENCANAAN  PENILAIAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PERAWATAN 

BAYI RESIKO TINGGI 
 

SUB KOMPETENSI & OBJEKTIF 

Rn METODE PENILAIAN 

E

s 

P

g 

S

k 

O

b 

R

p 

I 

n 

D

m 

19.1.        Melakukan pengkajian keperawatan  bayi resiko 

tinggi 

 

Kognitif: 
19.1.1.     Mengintegrasikan konsep perspektif dan kebijakan 

nasional tentang kesehatan neonatal dan bayi 

19.1.2.  Mengintegrasikan konsep tumbuh kembang dan 

keluarga dalam “Family centre care’ pada neonatus 

dan bayi 
19.1.3.  Mengintegrasikan konsep patofisiologi pada bayi 

resiko tinggi pada saat pengkajian 

19.1.4.    Mengintegrasikan konsep & prinsip komunikasi pada 

bayi & keluarga pada saat pengkajian 

 

Afektif : 
19.1.1.  Mendiskusikan konsep perspektif dan kebijakan 

nasional tentang kesehatan neonatal dan bayi 

19.1.2.     Mendiskusikan konsep tumbuh kembang dan 

keluarga dalam “Family centre care’ pada neonatus 

dan bayi 
19.1.3.     Mempraktekkan konsep patofisiologi pada bayi 

resiko tinggi pada saat pengkajian 

19.1.4.   Mepraktekkan konsep & prinsip komunikasi pada 

bayi & keluarga pada saat pengkajian 

 
Psikomotor : 

19.1.1.   Mendemontrasikan konsep perspektif dan kebijakan 

nasional tentang kesehatan neonatal dan bayi 

19.1.2.  Mendemontrasikan konsep tumbuh kembang dan 

keluarga dalam “Family centre care’ pada neonatus. 

19.1.3.  Mendemontrasikan konsep patofisiologi pada bayi 
resiko tinggi pada saat melakukan pengkajian 

19.1.4.   Mendmontrasikan konsep & prinsip komunikasi pada 

bayi & orang tua dalam melakukan pengkajian 

 

 

 

 
C3 

 

C3 

 

 
C2 

 

C2 

 

 

 
A2 

 

A2 

 

 
A3 

 

A3 

 

 
 

P4 

 

P4 

 

P4 
 

P4 

 

 

 

 
V 

 

V 

 

 
V 

 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

V 

 

 

 
 

 

V 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
V 

 

V 

 

 
 

V 

 

V 

 

V 
 

V 

   

 

19.2.     Merumuskan diagnosa keperawatan bayi resiko 

tinggi 

 

Kognitif: 
19.2.1.     Menjelaskan jenis diagnosa keperawatan yang dapat 

terjadi & karakteristiknya 

19.2.2. Mengintegrasikan konsep patofisiologi dalam 

 

 

 

 

 
C2 

 

C3 

 

 

 

 

 
V 

 

V 
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merumuskan diagnosa keperawatan  bayi resgi 

19.2.3.  Menguraikan konsep berpikir kritis pada saat 

merumuskan diagnosa keperawatan  bayi resiko 

tinggi 

19.2.4. Mengaplikasikan cara merumuskan diagnosa 
keperawatan pada kasus bayi resiko tinggi 

 

Afektif : 

19.2.1.  Mendiskusikan jenis diagnosa keperawatan yang 

dapat terjadi & karakteristiknya 

19.2.2.    Mempelajari konsep patofisiologi dalam 
merumuskan diagnosa keperawatan pada bayi resiko 

tinggi 

19.2.3. Mendiskusikan konsep berpikir kritis dalam 

merumuskan diagnosa keperawatan pada bayi resiko 

tinggi 
19.2.4.   Mempelajari cara merumuskan diagnosa keperawatan 

pada bayi resiko tinggi 

 

Psikomotor : 

19.2.1.   Mendemontrasikan konsep tentang jenis diagnosa 
keperawatan yang dapat terjadi & karakteristiknya 

19.2.2.  Mendemontrasikan konsep patofisiologi dalam 

merumuskan diagnosa keperawatan  bayi resiko 

tinggi 

19.2.3.  Melakukan secara habitual penggunaan konsep 

berpikir kritis pada saat merumuskan diagnosa 
keperawatan pada bayi resiko tinggi 

19.2.4.  Melakukan secara habitual perumusan diagnosa 

keperawatan pada bayi resiko tinggi 

 

C2 

 

 

C3 
 

 

 

A2 

 

A4 
 

 

A2 

 

 
A4 

 

 

 

P4 
 

P4 

 

 

P5 

 
 

P5 

 

 

V 

 

 

V 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V 

 

V 
 

 

V 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
V 

 

 

 

V 
 

V 

 

 

V 

 
 

V 

 

 

 

 

19.3.        Menyusun rencana keperawatan pada bayi 

resiko tinggi 

Kognitif: 

19.3.1.    Menjelaskan prinsip dalam memprioritaskan masalah 
keperawatan pada bayi resiko tinggi 

19.3.2.    Mengaplikasikan perumusan tujuan perawatan bayi 

resiko tinggi 

19.3.3.  Menjelaskan  intervensi keperawatan bayi resiko 

tinggi. 

 
Afektif : 

19.3.1.    Mempelajari prinsip dalam memprioritaskan masalah 

keperawatan pada bayi resiko tinggi 

19.3.2.     Mendiskusikan  perumusan tujuan perawatan  bayi 

resiko tinggi. 
19.3.3.   Mempelajari intervensi keperawatan bayi resiko 

tinggi. 

 

Psikomotor : 

19.3.1.     Mendemontrasikan konsep prinsip dalam 

 

 

 

 

 
C2 

 

C3 

 

C2 

 
 

 

A4 

 

A2 
 

A4 

 

 

P4 
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V 
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V 
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memprioritaskan masalah keperawatan pada bayi 

resiko tinggi 

19.3.2.  Melakukan secara habitual penggunaan konsep 

berpikir kritis dalam merumuskan diagnosa 

keperawatan bayi resiko tinggi 
19.3.3.   Menyusun jenis intervensi keperawatan pada bayi 

resiko tinggi. 

 

 

P5 

 

 
P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 
V 

 

19.4.        Melaksanakan  tindakan perawatan bayi resiko 
tinggi 

 

19.4.A.   Tindakan keperawatan dengan foto terapi dan 

transfusi  tukar. 

 
Kognitif: 

19.4.A.1.Menjelaskan konsep perawatan bayi dengan 

fototerapi dan  tranfusi tukar. 

19.4.A.2.Menguraikan prosedur perawatan bayi dengan 

fototerapi dan tranfusi tukar. 
 

Afektif : 

19.4.A.1.Mendiskusikan konsep perawatan bayi dengan 

fototerapi dan transfusi tukar. 

19.4.A.2.Menyusun prosedur perawatan dengan fototerapi dan  

              transfusi tukar. 
 

Psikomotor : 

19.4.A.1.Mendemontrasikan  konsep perawatan bayi dengan 

fototerapi dan transfusi tukar. 

19.4.A.2.Mendemontrasikan secara habitual prosedur 
perawatan bayi dengan fototerapi dan transfusi 

tukar. 

 

 
 

 

 

 

 
 

C2 

 

C2 

 
 

 

A2 

 

A2 

 
 

 

P4 

 

P5 
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V 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

V 

 

V 

   

 
19.4. B. Tindakan Keperawatan dengan incubator 

 

Kognitif: 

19.4.B.1.Menjelaskan konsep perawatan bayi dengan 

Incubator 

19.4.B.2.Menguraikan prosedur perawatan  dengan Incubator 
 

Afektif : 

19.4.B.1.Mendiskusikan konsep perawatan  dengan Incubator 

19.4.B.2.Menyusun prosedur perawatan bayi dengan Incubator 

 
Psikomotor : 

19.4.B.1.Mendemontrasikan  konsep perawatandengan 

Incubator 

19.4.B.2.Mendemontrasikan secara habitual prosedur 

perawatan bayi dengan incubator 

 
 

 

 

C2 

 

C2 
 

 

A2 

A2 

 
 

P4 

 

P5 

 
 

 

 

V 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V 
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V 

 

V 

 

   

19.4. C. Tindakan Keperawatan dengan KMC 
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Kognitif: 

19.4.C.1.Menjelaskan konsep perawatan bayi dengan KMC 

19.4.C.2.Menguraikan prosedur perawatan bayi dengan KMC 

Afektif : 

19.4.C.1.Mendiskusikan konsep perawatan bayi dengan KMC 
19.4. C.2.Menyusun prosedur perawatan bayi dengan KMC 

 

Psikomotor : 

19.4.C.1.Mendemontrasikan  konsep perawatan bayi dg KMC 

19.4.C.2.Mendemontrasikan secara habitual prosedur 

perawatan bayi dengan KMC 

 

C2 

C2 

 

A2 
A2 

 

 

P4 

P5 

 

 

V 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

V 
V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V 

V 

 

19.4. D. Tindakan Keperawatan dengan Terapi Oksigen 

 
Kognitif: 

19.4.D.1.Menjelaskan konsep perawatan bayi dengan oksigen 

19.4.D.2.Menguraikan prosedur perawatan bayi dgn oksigen 

 

Afektif : 
19.4.D.1.Mendiskusikan konsep perawatan bayi dengan 

oksigen 

19.4. D.2.Menyusun prosedur perawatan bayi dengan oksigen 

 

Psikomotor : 

19.4.D.1.Mendemontrasikan  konsep perawatan bayi dengan 
oksigen 

19.4. D.2.Mendemontrasikan prosedur perawatan dg oksigen 

 

 

 
 

C2 

C2 

 

 
A2 

 

A2 

 

 

P4 
 

P5 

 

 

 
 

V 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

V 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V 
 

V 

 

 

 
 

 

 

 

 
V 

 

V 

 

 

   

 
19.4. E. Tindakan Keperawatan dengan Terapi Cairan  

 

Kognitif: 

19.4.E.1.Menjelaskan konsep perawatan bayi dg treapi cairan 

19.4.E.2.Menguraikan prosedur perawatan bayi dg terpi cairan 
 

Afektif : 

19.4.E.1.Mendiskusikan konsep perawatan bayi dg terapi 

cairan 

19.4. E.2.Menyusun prosedur perawatan bayi dg terapi cairan 

 
Psikomotor : 

19.4.E.1.Mendemontrasikan  konsep perawatan bayi dg cairan 

19.4.E.2.Mendemontrasikan secara habitual prosedur 

perawatan bayi dg teapi cairan 

 
 

 

 

C2 

C2 
 

 

A2 

 

A2 

 
 

P4 

P5 

 
 

 

 

V 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

V 

 
 

 

 

 

 
 

 

V 

 

V 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

V 

V 

   

 

19.5.        Melaksanakan pencegahan infeksi silang 

 

Kognitif: 
19.5.1.     Menjelaskan konsep pencegahan infeksi silang pada 

bayi resiko tinggi 

19.5.2.   Menguraikan prosedur pencegahan infeksi silang 

pada bayi resiko tinggi 

 

 

 

 
C2 

 

C2 

 

 

 

 

 
V 

 

V 
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Afektif : 

19.5.1.   Mendiskusikan konsep pencegahan infeksi silang 

pada bayi resiko tinggi 

19.5.2.    Menyusun prosedur pencegahan infeksi silang pada 
bayi resiko tinggi 

 

Psikomotor : 

19.5.1.    Mendemontrasikan konsep pencegahan infeksi silang 

pada bayi resiko tinggi 

19.5.2.  Melakukan secara habitual prosedur pencegahan 
infeksi silang pada bayi resiko tinggi 

 

 

A2 

 

A2 
 

 

 

P4 

 

P5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V 

 

V 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

V 

 

V 
 

 

19.6.      Melaksanakan evaluasi keperawatan pada bayi 
resiko tinggi 

 

Kognitif: 

19.6.1.     Menjelaskan prinsip evaluasi keperawatan pada bayi 

resiko tinggi 
19.6.2.     Menguraikan cara membandingkan tujuan dengan 

hasil pada bayi resiko tinggi 

19.6.3.    Menyebutkan cara melakukan validasi hasil evaluasi 

pada bayi resiko tinggi 

19.6.4.  Mengaplikasikan cara melakukan validasi hasil 

evaluasi pada bayi resiko tinggi 
Afektif : 

19.6.1.   Mendiskusikan prinsip evaluasi secara benar pada 

bayi resiko tinggi 

19.6.2.    Mengintegrasikan cara membandingkan tujuan 

dengan hasil secara benar pada bayi resiko tinggi 
19.6.3.    Mendiskusikan cara melakukan validasi hasil 

evaluasi pada bayi resiko tinggi 

19.6.4.  Mengintegrasikan cara melakukan validasi hasil 

evaluasi pada bayi resiko tinggi 

 
Psikomotor : 

19.6.1.    Mendemontrasikan prinsip evaluasi secara benar 

bayi resiko tinggi 

19.6.2.  Melakukan secara habitual cara membandingkan 

tujuan dengan hasil pada bayi resiko tinggi 

19.6.3.  Mendemontrasikan cara melakukan validasi hasil 
evaluasi pada bayi resiko tinggi 

19.6.4.    Melakukan secara habitual cara melakukan validasi 

hasil evaluasi pada bayi resiko tinggi 

 

 
 

 

 

C2 

 
C2 

 

C1 

 

C2 
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A4 
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P4 

 

P5 
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P5 

  

 
 

 

 

V 

 
V 

 

V 

 

V 

 
 

V 

 

V 

 
V 

 

V 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

V 

 

V 

 

V 
 

V 

 

   

 

19.7.        Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada 

bayi resiko tinggi 

Kognitif: 

19.7.1.    Menyebutkan tujuan pendokumentasian  data asuhan 
keperawatan pada bayi resiko tinggi 

19.7.2. Mengaplikasikan prinsip aspek legal dan etik 

 

 

 

 

 
C1 

C3 

  

 

 

 

 
V 

V 
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keperawatan dalam pendokumentasian data askep  

19.7.3. Menguraikan teknik pendokumentasian  data 

keperawatan asuhan keperawatan pada bayi resiko 

tinggi 

 
19.7.4.  Mengaplikasikan kemampuan berpikir kritis dalam  

pendokumentasian  data askep pada bayi resiko 

tinggi 

 

Afektif : 

19.7.1.  Mengintegrasikan tujuan pendokumentasian  data 
asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi 

19.7.2. Mengintegrasikan prinsip aspek legal dan etik 

keperawatan dalam pendokumentasian data askep 

19.7.3. Merumuskan teknik pendokumentasian  data 

keperawatan asuhan keperawatan pada bayi resiko 
tinggi 

19.7.4.    Mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis dalam  

pendokumentasian  data asuhan keperawatan pada 

bayi resiko tinggi 

 
Psikomotor : 

19.7.1.    Membuat tujuan pendokumentasian  data  askep 

19.7.2.     Menunjukkan prinsip aspek legal dan etik 

keperawatan dalam pendokumentasian data asuhan 

keperawatan  

19.7.3.     Mendemontrasikan teknik pendokumentasian  data  
asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi 

19.7.4.   Menunjukkan kemampuan berpikir kritis  dalam   

pendokumentasian  data asuhan keperawatan pada 

bayi resiko tinggi 

 

C2 

 

 

 
C3 

 

 

 

 

A2 
 

A4 

 

A4 

 
 

A4 

 

 

 
 

P3 

P4 

 

 

P4 
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B.   LEMBAR  PENILAIAN  KETRAMPILAN TINDAKAN KEPERAWATAN BAYI 

RESIKO TINGGI 

 
1.    Penilaian   Tindakan penurunan kadar bilirubin  pada ikterus neonatorum  
 

Pengetahuan Kisi kisi penetahuan kritis 
Nilai         

(0-100) 
Ket 

 

1. Pengertian ikterus neonatorum. 

2. Apa data  obyektip ikterus neonatorum. 

3. Bagaimana cara penentuan bilirubin menurut  kramer 

4. Jelaskan tindakan  menurunkan bilirubin. 
5. Tindakan mengatasi kerusakan integritas kulit pada 

ikterus neonatorum foto terapi. 

a. Apa foto terapi itu. 

b. Apa gunanya foto terapi. 

c. Apa kriteria  pasien difoto terapi. 
d. Berapa nilai bilirubin  untuk tranfusi tukar 

e. Apa yg diamati pada foto terapi 

  

 

 
2.    Ketrampilan  tindakan  Foto terapi. 

 

No Ketrampilan Aspek yang dinilai 
Kompeten 

Ket 
Ya Tdk 

 

1. 

 

Melakukan kajian  

kadar bilirubin 

 

1. Salam terapeutik disampaikan  

2. Identitas  bayi  dikaji 
3. Keadaan kesehatan saat ini dikaji 

4. Riwayat  kadar bilirubin  dikaji 

   

 

2. 

 

Melakukan 
persiapan alat 

 

1. Foto therapi  disiapkan sesuai  
2. Foto therapi dinyalakan, periksa seluruh 

lampu fluoresens dan  suhu ruangan  28-30 

ºC, catat kapan lampu dipasang. 

3. Pasang kain pada boks  dan pasang tirai 

untuk memantulkan sinar kearah bayi. 

   

 

3. 

 

Mempersiapkan 

lingkungan 

 

1. Lingkungan degan penerangan yang cukup  

2. Lingkungan  tenang & nyaman disiapkan 

   

 

4. 

 

Melakukan 

persiapan bayi 

Resti  & ortu 

 

1. Tujuan tindakan dijelaskan pada orang tua  

2. Efek samping  dijelaskan pada orang tua  

3. Lepas pakaian bayi 

   

 

5. 

 

Melakukan 

tindakan Foto 
therapi 

 

1. Komunikasi dilakukan secara nonverbal  

2. Cuci tangan dilakukan secara benar  
3. Letakkan bayi dibawah lampu foto terapi 

4. BB > 2000 gram pada boks/ BB< 2000 gram 

dalam incubator 

5.Tutup mata, ubah posisi tiap  3 jam, pantau 

suhu tiap 3 jam, periksa  kadar bilirubin tiap 
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12 jam,  

6. Melakukan 

evaluasi dan 
tindak lanjut 

tindakan 

1. Evaluasi dengan kriteria: Feses biasa encer, 

lampu diganti bila sampai 2000 jam 
berkedip-kedip,  cairan dinaikkan 10 % 

2. Respon  bayi dikaji 

   

 

7. 

 

Melakukan 
pencatatan dalam 

dokumentasi  

 

1. Tindakan, respon  bayi  saat dan setelah 
tindakan dicatat dengan jelas dan ringkas 

2. Paraf dan nama petugas ditulis 

 

   

 

 

3.    Penilaian ketrampilan transfusi  tukar    

 

No 
Aspek yang dinilai 

 
Ya Tdk Ket 

 
I 

 

 

 

II 
 

 

 

III 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 
V 

 
Tahap preinteraksi. 

1. Baca catatan keperawatan Siapkan alat-ala  & cuci tangan 

Tahap orientasi. 

2. Berikan salam , panggil klien dengan namanya. 

3. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. 
Tahap kerja. 

4. Ambil darah vena  pasien 3 cc untuk contoh  golongan darah, 

masukkan dalam botol tersedia, beri etiket : Nama pasien, 

umur, No. CM, ruang rawat, tgl  dan jam pengambilan darah. 

5. Formulir  permintaan darah  diisi secara tepat  dan benar 
kemudian  segera dikirim  bersama darah ke bank darah RS. 

6. Jika darah sudah ada, periksa apakah suhu darah dalam botol 

sesuai dengan suhu tubuh normal, dengan cara meraba bg 

luar botolnya, bila suhu belum sesuai  maka darah 

ditempatkan  diluarlemari es 30 menit,  cairan darah harus 

merata (homogen) 
7. Pemasangan infus  dengan NaCl yang tersedia. 

8. Bila slang infus sudah lancar,  slang infus dipindahkan  ke 

botol darah 

9. Atur jumlah tetesan  sesuai program. 

10. Setelah tranfusi selesai,  jarum dicabut, bekas tusukan  
ditekan  dengan kapas alkohol, kemudian ditutup dengan  

kain kasa steril dan diplester. 

 

Tahap terminasi 

11. Evaluasi perasaan  klien 
12. Simpulkan hasil tindakann 

13. Lakukan kontak untuk  kegiatan lanjutnnya 

14. Akhiri kegiatan  dan cuci tangan  

 

Dokumentasi. 
15. Catat hasil tindakan  dalam  catatan keperawatan 
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4.    Penilaian mempertahankan suhu tubuh  pada BBLR/ Premature  

 

 Pengetahuan Kisi kisi penetahuan kritis 
Nilai         

(0-100) 
Ket 

 

 

1. Pengertian  BBLR / Prematur. 

2. Apa data  obyektip BBLR/prematur 

3. Apa penyebab terjadinya prematur. 

4. Sebut diagnosa keperawatan yang sering muncul 

pada prematur. 
5. Sebutkan tindakan yang dapat  mencegah terjadinya 

hipotermi pada bayi prematur/ 

6. Salah satu tindakan mencegah hipotermi  pada bayi 

prematur/ BBLR adalah dengan incubator . 

a. Apa incubator itu. 
b. Apa gunanya incubator. 

c. Apa kriteria  pasien diincubator. 

d. Apa dasar mengatur suhu incubator  

7. Selain incubator ada juga  KMC . 

a. apa pengertian KMC 
b. Apa gunanya KMC. 

c. Apa kriteria bayi di KMC. 

d. Apa diamati  saat melakukan KMC 

e. Bagaimana cara melakukan penkes pada Ortu 

tentang KMC. 

  

 

5.    Penilaian ketrampilan mempertahankan suhu dengan Incubator.  

 

No 
Ketrampilan 

Incubator 
Aspek yang dinilai 

Kompeten 
Ket 

Ya Tdk 

1. Melakukan 

kajian  

pertahanan suhu 

tubuh 

1. Salam terapeutik disampaikan  

2. Identitas  bayi  dikaji 

3. Keadaan kesehatan saat ini dikaji 

4. Riwayat  suhu  dikaji 

   

2. Melakukan 

persiapan alat 

1. Incubator disiapkan sesuai dgn kebutuhan  

2. Incubator dibersihkan , matras ditutup 

dengan kain bersih,  atur suhu incubator 
sesuai kebutuhan. 

   

3. Mempersiapkan 

lingkungan 

1. Lingkungan dg penerangan yg cukup 

disiapkan  
2. Lingkungan yang tenang dan nyaman 

disiapkan 

3. Suhu ruangan  paling rendah 26 ºC 

   

4. Melakukan 
persiapan bayi   

dan orang tua  

1. Tujuan tindakan dijelaskan pada orang tua  
2. Efek samping  dijelaskan pd ortu  

3. Lepas pakaian bayi 

   

5. Melakukan 
tindakan 

incubator 

1. Komunikasi dilakukan secara non verbal  
2. Cuci tangan dilakukan secara benar 

3. Atur suhu incubator supaya ruangannya 

hangat  

3. Letakkan bayi dalam incubator 

4. Atur suhu incubator 
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5. Monitor suhu  bayi dan  ruang incubator 

6. Melakukan 

evaluasi dan 
tindak lanjut 

tindakan 

1. Evaluasi dilakukan sesuai kriteria 

2. Respon  bayi dikaji 

   

7. Melakukan 

pencatatan dalam 
dokumentasi 

keperawatan 

1. Tindakan dan respon  bayi  saat dan setelah 

tindakan dicatat dengan jelas dan ringkas 
2. Paraf dan nama petugas ditulis 

 

   

 
6.    Penilaian ketrampilan mempertahankan suhu dengan   Pen Kes KMC 

 

No 
Ketrampilan 
Penkes KMC 

Aspek yang dinilai 
Kompeten 

Ket 
Ya Tdk 

1. Melakukan 
kajian kebutuhan 

pendidikan 

kesehatan  

1. Salam teurapetik disampaikan 
2.Tingkat pendidikan orang tua dikaji 

3. Pengetahuan orang tua dikaji 

4. Kebutuhan penkes model kanguru care 

untuk  orang tua   dikaji 

   

2. Melakukan 

persiapan 

pendidikan 

kesehatan 

1. SAP dibuat sesuai kebutuhan 

2. Media disiapkan sesuai kebutuhan 

   

3. Mempersiapkan 

lingkungan 

1. Lingkungan dengan penerangan yang cukup 

disiapkan 

2. Lingkungan yang tenang dan nyaman 

disiapkan 

   

4. Melakukan 

persiapan bayi 

dan orang tua  

1. Tujuan tindakan dijelaskan pada orang tua  

2. Kontrak waktu dengan orang tua  dilakukan  

   

5. Melakukan 

tindakan 

pendidikan 
kesehatan 

1. Salam pembukaan dilakukan  

2. Penjelasan materi dilaksanakan sesuai 

kebutuhan 
3. Metode yang tepat diterapkan  

4. Media yang tepat digunakan 

5. Bahasa mudah dimengerti dan jelas 

6. Materi dipahami orang tua  

   

6. Melakukan 

evaluasi dan 

tindak lanjut 

tindakan 

1. Pertanyaan tentang materi diajukan kepada 

orang tua sebagai evaluasi 

2. Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil 

evaluasi 

3. Salam penutupan dilakukan dengan tepat 

   

 

7.    Penilaian Ketrampilan mempertahankan napas dengan  terapi oksigen pada  

RDS/Asfiksia 

 Pengetahuan Kisi kisi penetahuan kritis 
Nilai         

(0-100) 
Ket 

 

 

1. Pengertian  asfiksia/ RDS. 

2. Sebutkan jenis asfiksia. 

3. Apa data  obyektip  asfiksia/ RDS. 

4. Penilaian  tingkat aspiksia didasarkan pada  APGAR 
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score. Apa singkatan  apgar dan bagaimana memberi 

score. 

5. Berapa konsentrasi masing  cara terapi oksigen :  

a. Incubator oksigen 

b. Head Box 
c. Sungkup  

d. Canule nasal 

6. Kapan  kecepatan oksigen dinaikkan dan  kapan 

diturunkan.  

7. Apa yg diamati pada  pemberian oksigen 

8. Kapan terapi oksigen diberhentikan 

 

8.    Penilaian ketrampilan terapi oksigen. 

 

No Ketrampilan 

terapi oksigen 

Aspek yang dinilai Kompeten Ket 

Ya Tdk 

1. Melakukan 

kajian  

pertahanan suhu 
tubuh 

1. Salam terapeutik disampaikan  

2. Identitas  bayi  dikaji 

3. Keadaan kesehatan saat ini dikaji 
4. Riwayat   gangguan nafas   dikaji 

 

   

2. Melakukan 
persiapan alat 

1. Peralatan oksigen  disiapkan sesuai dengan 
kebutuhan  

2. Peralatan  dibersihkan  

 

   

3. Mempersiapkan 

lingkungan 

1. Lingkungan dg penerangan yg cukup 

disiapkan  

2. Lingkungan yang tenang dan nyaman 

disiapkan 

   

4. Melakukan 

persiapan bayi 

Resti  dan orang 

tua  

1. Tujuan tindakan dijelaskan pada orang tua  

2. Efek samping  dijelaskan pd ortu  

 

   

5. Melakukan 

tindakan  terapi  

oksigen. 

1. Komunikasi dilakuka secara non verbal.  

2. Cuci tangan dilakukan secara benar 

3. Atur consentrasi oksigen dalam incubator 

3. Atur posisi   bayi dalam incubator 
4. Monitor frekwensi nafas ( 30-60)x/mt. 

Retraksi dada., tanda  biru atau merah 

dibibir. 

 

   

6. Melakukan 

evaluasi dan 

tindak lanjut 

tindakan 

1. Evaluasi dilakukan sesuai kriteria 

2. Respon pasien dikaji : kelebihan dan 

kekurangan oksigen. 

   

7. Melakukan 

pencatatan dalam 

dokumentasi 

keperawatan 
 

1. Tindakan dan respon pasien saat dan setelah 

tindakan dicatat dengan jelas dan ringkas 

2. Paraf dan nama petugas ditulis 
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9.    Penilaian ketrampilan pemenuhan kebutuhan  nutrisi   pada BBLR/ Premature 

  

 Pengetahuan Kisi kisi penetahuan kritis 
Nilai         

(0-100) 
Ket 

 

 

1. Pengertian Premature/ BBLR 

2. Apa penyebab bayi prematur. 

3. Apa data obyektip bayi prematur. 

4. Sebutkan cara pemenuhan nutrisi bayi prematur. 

5. Pemenuhan kebutuhan nutrisi  dengan cara cairan 
Intra vena/Parenteral. 

a. Pengertian cairan tubuh seimbang . 

b. Berapa %  dari BB jumlah cairan pada neonatus. 

c. Sebutkan  organ pengatur mekanisme transportasi 

cairan pada bayi. 
d. Apa tanda kekurangan dan kelebihan cairan  

e. Kapan bayi memerlukan cairan IV 

f. Bagaimana  cairan IV diberikan :  hari  ke-1  

sampai ke-3, hari ke -3 seterusnya 

g. Apa yang diperhatikan sebelum cairan diberikan 
h. Apa yg diamati pada  saat  pemberian  cairan IV. 

i. Kapan set infuse dan botol cairan  diganti. 

j. Apa beda terapi cairan jenis rumatan dengan jenis 

resusitasi berikan contohnya. 

6. Pemenuhan  nutrisi secara enteral khususnya  

pemberian asi. 
a. Apa pengertian asi  

b. Apa alasan anjuran pemberian Asi 

c. Bagaimana cara mengajarkan ibu memeras asi 

(cangkir dan mulut bayi ). 

d. Bagaimana cara mengetahui bayi kenyang 
mendapat asi dengan cara menyusui. 

e. Bagtaimana cara menyimpan asi. 

f. Apa yang diamati pada bayi  mendapat  asi. 

g. Bagaimana  mengajarkan ibu menyusui. 

7. Secara enteral  bayi prematur dapat juga diberi 
feeding. 

a. Bagaimana protokol pemberian feeding. 

b. Kapan feeding diberhentikan. 

c. Apa yang diamati pada pemberian feeding. 

8. Merangsang napsu makan  dg  pijat bayi 

prematur. 
a. Apa arti pijat bayi. 

b. Apa disiapkan sebelum pemijatan. 

c. Bagaimana tips pijat bayi prematur 
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10.    Ketrampilan tehnik menyusui  

 

No. Aspek yang dinilai Ya Tdk Ket 

I 

 

 

 

 
II 

 

 

 

III 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

IV 

 
 

 

 

 

 
V 

 

Tahap Preinteraksi 

1. Baca catatan keperawatan 

2. Siapkan alat-alat 

3. Cuci tangan 

 
Tahap orientasi 

4. Berikan salam, panggil klien dg namanya. 

5. Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan pada klien/klg 

 

Tahap kerja. 
6. Beri kesempatan klien bertanya sebelum  tindakan mulai 

7. Pastikan privacy klien terjaga 

8. Anjurkan klien menggendong bayinya, kemudian duduk 

bersandar dengan kaki tertopang (tidak menggantung). 

9. Anjurkan klien  untuk membuka  penutup payudaranya. 
10. Posisikan bayi sejajar dengan  payudara ( kepala  dan 

badan bayi bersentuhann  dengan tubuh klien). 

11. Tekan perlahan dagu bayi dan arahkan ke puting susu 

klien, hingga bayi mencari puting susu. 

12. Masukkan seluruh  putting susu hingga areola kemulut 

bayi  
13. Gunakan ibu jari untuk menekan bagian  atas  payudara 

sedangkan jari lainnya menopang  payudara dari bawah. 

14. Pertahankan kontak mata selama proses  menyusui. 

15. Masukkan jari kelingking kesalah satu sudut mulut bayi 

apabila akan menghentikan  pemberian ASI. 
16. Sendawakan  bayi (Bayi diposisikan pronasi lalu 

ditepuk-tepuk bagian  punnggungnya ). 

 

Tahap terminasi. 

17. Evaluasi perasaan klien 
18. Simpulkan hasil kegiatan. 

19. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 

20. Akhiri kegiatan 

21. Cuci tangan. 

 
Dokumentasi 

22. Catat hasil tindakan  dalam catatan keperawatan. 
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11.  Ketrampilan pemberian cairan dengan wingneedle ( Intra vena ). 

No. Aspek yang dinilai Ya Tdk Ket 

 

I 

 
 

 

II 

 

 

 
III 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

IV 
 

 

 

 

 

 
V 

 

Tahap preinteraksi. 

1. Baca catatan keperawatan 
2. Siapkan alat-alat dan cuci tangan. 

 

Tahap orientasi. 

3. Berikan salam , panggil klien dengan namanya. 

4. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. 

 
Tahap kerja. 

5. Pasien dibedong dan ditidurkan terlentang. 

6. Kain pengalas dipasang dibawah  anggota tubuh yang akan 

dipasang infus ( bayi dibawah kepala) 

7. Daerah yang akan ditusuk  dicukur & dibersihkan. 
8. Botol cairan digantung, tutup botol didesinfeksi dg kapas 

alcohol, lalu tusukkan slang udara, slang  infus  dipasang, 

disambung dengan  jarum bersayap. 

9. Tutup jarum dibuka,  cairan dialirkan keluar, sehingga tidak 

ada udara dalam slang infus, selanjutnya di klem dan jarum 
ditutup kembali. 

10. Daerah kulit yang akan ditusuk  didesinfeksi dengan kapas 

alkohol, lalu jarum disuntikkan ke vena dengan lubang 

jarum menghadap ke atas. 

11. Bila berhasil  maka darah  masuk  slang  dan klem 

dilonggarkan untuk melihat kelancaran tetesan. 
12. Bila tetesan lancar, jarum difiksasi  dengan cara : pasang 

plester I sepanjang  jarum ditusukkan, pasang plester II  

melintang di atas jarum, pasang plester III di bawah sayap 

jarum dan dibelitkan dari kanan ke kiri/sebaliknya 

melampaui jarum 
13. Di bawah sayap  jarum  diberi kasa  untuk penahan 

14. Slang diatur  membentuk hurup U lalu diplester. 

15. Cairan tetesan infus diatur sesuai kebutuhan. 

 

Tahap terminasi. 
 

16. Evaluasi perasaan  klien 

17. Simpulkan hasil tindakan 

18. Lakukan kontak untuk  kegiatan lanjutnnya 

19. Akhiri kegiatan  dan cuci tangan. 

 
Dokumentasi. Dokumentasi 

 

20. Catat hasil tindakan  dalam  catatan keperawatan 
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12.   Ketrampilan pemberian makan (ASI/feeding) lewat Maag slang /NGT 

 

No. Aspek yang dinilai Ya Tdk Ket 

 

I 

 

 
 

II 

 

 

III 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

IV 

 

 
 

 

V 

 

Tahap preinteraksi. 

1. Baca catatan keperawatan. 

2. Siapkan alat-alat & cuci tangan 
 

Tahap orientasi. 

3. Berikan salam, panggil klien dengan namanya. 

4. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. 

Tahap kerja. 
5. Pasang alas dada pada bayi. 

6. Bayi disiapkan dalam posisi  kepala lebih tinggi  dari badan, 

misal menggunakan bantal. 

7. Bila pemberian cairan  dilakukan melalui hidung, maka 

lubang hidung harus dibersihkan dahulu. 
8. Pipa penduga  lambung  diukur dari  epigastrium sampai ke 

hidung, kemudian membelok ke telinga, selanjutnya  pipa 

penduga  lambung  diberi  tanda.  

9. Ujung  pipa dilicinkan  dengan air  atau pelicin lainnya, 

bagian pangkal  pipa  diklem atau dillipat, tutup dengan jari, 

ujungnya  dimasukkan  melalui hidung sampai  batas yang 
diberi tanda, perhatikan  bayi adakah  sesak. 

10.Periksa apakah pipa  betul masuk  ke dalam lambung, 

caranya  dengan mengisap  cairan lambung  menggunakan 

spuit. Pastikan bahwa  yang keluar  cairan lambung caranya 

dengan melihat  warna cairan. 
11.Corong atau spuit dipasang pada  pangkal pipa. 

12.Tuangkan sedikit air matang, klem pipa dibuka, cairan 

dimasukkan  melalui pinggir corong, selama pemberian 

cairan  corong ditutup dengan  kasa steril. 

13.Bila cairan sudah habis, tuangkan sedikit air matang  untuk 
membilas cairan. 

14.Bila pipa dipasang secara menetap, pangkal pipa di 

klem/dilipat & diikat  terus difiksasi di dahi  

Tahap terminasi 

15. Evaluasi perasaan  klien 

16. Simpulkan hasil tindakan 
17. Lakukan kontrak untuk  kegiatan lanjutnnya 

18. Akhiri kegiatan dan Cuci tangan 

Dokumentasi. 

19. Catat hasil tindakan  dalam  catatan keperawatan 
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13.   Ketrampilan Pemijatan bayi. 
 

No. Aspek yang dinilai Ya Tdk Ket 

 

I 

 

 

 
 

 

II 

 

 
 

III 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 
V 

 

Tahap preinteraksi. 

1.   Baca catatan keperawatan. 

2.   Siapkan alat-alat & cuci tangan dan hangatkan. 

3.   Pastikan  kuku dan perhiasan tak akan melukai bayi 
4.   Bayi tidak baru habis minum. 

 

Tahap orientasi. 

1.   Berikan salam, panggil klien dengan namanya. 

2.   Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. 
 

Tahap kerja. 

1.   Siapkan  baby oil/ lotion yang lembut. 

2.   Posisi bayi tengkurep. 

a.    Kepala Usap dengan telapak tangan dari kepala ke leher 
lalu  

      kembali ke kepala. 

b.    Bahu.  Usap dari  pertengahan punggung ke pangkal 

lengan. 

c.    Punggung.  Usap dari leher ke pantat lalu kembali ke 

leher 
d.    Kaki.  Dikerjakan bersama dari  pergelangan  pangkal 

paha ke pergelangan kaki kembali ke pangkal paha. 

e.  Lengan.  Dikerjakan bersama dari  pangkal bahu ke 

pergelangan tangan  kembali ke pangkal  bahu. 

 
3.   Posisi  terlentang . 

a.    Lengan.  Dilakukan 6 gerakan tiap lengan, dikerjakan 

satu  

       persatu, pegang lengan pada pergelangan tangan 

kemudian   
      tekuklah pada sikut. 

b.  Kaki.  Dilakukan 6 gerakan tiap kaki,  dikerjakan satu 

persatu,   pegang pergelangan kaki, lemudian lekuk 

daerah lutut. 

   

Tahap terminasi 
1.   Evaluasi perasaan  klien 

2.   Simpulkan hasil tindakan 

a.    Lakukan kontrak untuk  kegiatan lanjutnnya 

b.    Akhiri kegiatan dan cuci tangan 

 
Dokumentasi. 

1.   Catat hasil tindakan  dalam  catatan keperawatan 
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14. Penilaian ketrampilan pencegahan infeksi dengan mandi dan perawatan tali pusat  
bayi prematur.  

 

 Pengetahuan Kisi kisi penetahuan kritis 
Nilai         

(0-100) 
Ket 

 

 

1. Pengertian  BBLR / Prematur. 
2. Apa data  obyektip BBLR/prematur 
3. Pencegan infeksi dengan cara memandikan  bayi 

prematur.  
a.    Apa pengertian  memandikan bayi   premature  

b. Apa gunanya memandikan bayi premature. 
c. Apa  peralatan  memandikan bayi  premature. 

d. Perawatan tali pusat juga  berfungsi mencegah   
 infeksi. 

a. Apa pengertian perawatan tali pusat. 

b. Peralatan apayang diperlukan dalam perawatan 

tali pusat 

  

 

15. Ketrampilan memandikan dan perawatan tali pusat  bayi prematur ( 60%)   NBL= 

100. 

 

No. Aspek yang dinilai Ya Tdk Ket 

 

I 

 

 

 
 

 

 

II 

 

 
 

III 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tahap preinteraksi. 

1.  Baca catatan keperawatan 

2.  Siapkan alat-alat, perawat memakai jas &masker 

3.  Cuci tangan dibawah air mengalir 
4.  Ukur suhu tubuh bayi ( 36,5-37,5oC ). 

5.  Pasang selimut mandi sebagai pengalas 

 

Tahap orientasi. 

1.   Berikan salam, panggil klien dengan namanya. 

2.   Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. 
 

Tahap kerja. 

1. Pakaian bayi dibuka, kalau BAB  pantat  diberrsihkan terlebih 

dahulu, lalu cuci tangan. 

2. Massage bayi, lalu cuci tangan. 
3. Pakai Hands choen, timbang BB.  

4. Mata bayi dibersihkan mulai dari dalam keluar. 

5. Mulut  bayi dibersihkan dengan cara ambil satu buah kapas mulut 

dan peras kemudian lingkarkan di kelingking kanan, tangan kiri 

memegang dagu bayi dan kelingking kanan dimasukkan kemulut 
bayi dan bersihkan secara perlahan. 

6. Bersihkan muka dengan kapas muka mulai dari dahi kebawah mata,  

pipi, bawah hidung, dagu, telinga hingga leher, tangan kanan dan 

kiri, dada hingga perut bawah, kelamin, punggung dan   kaki  

7. Usapkan minyak telon pada perut  dengan usapan searah  jarum jam,  
rawat tali pusat dengan kasa steril. 

8. Timbang BB dan catat pada kurve timbangan. 
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IV 
 

 

 

V 

9. Pakaikan pakaian,  sisir rambut bayi terus topi. 

10. Tidurkan bayi di box.   

 

Tahap terminasi 

1. Simpulkan hasil tindakan 
2. Akhiri kegiatan dan Cuci tangan 

 

Dokumentasi. 

1. Catat  

hasil tindakan  dalam  catatan keperawatan 

      

Keterangan : 

  

Nilai akhir =  ( 20 % x A) +  ( 20 % x B )  + ( 60 % x C ) . 
Perhitungan batas lulus = ( 20 % x 60 ) + ( 20 % x 60 ) + ( 60 % x 100 )  =  84 

Nilai akhir  = ( 20 % x ……..) + ( 20 % x ……) + ( 60 % x ………….) 

 

 

 
Sikap Kisi-kisi sikap 4 3 2 1 0 

4 =Selalu 

3 =Sering 
2 =Kadang 

1 =Jarang 

0 =Tidak   

      pernah  

 

1. Bekerja secara sistematis. 
2. Bekerja dengan hati-hati dan cermat. 
3. Berkomunikasidengan pendekatan 

yang tepat sesuai kondisi klien. 
4. Bekerja dengan prinsip pencegahan 

infeksi. 
5. Menghargai privacy / budaya klien 

     

 Sub Total 

 

     

 Nilai rata-rata 
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SOAL BAYI RESIKO TINGGI 

 

 

1. Angka kematian bayi di indonesia berdasarkan SDKI, 1997 :     
      a. 32 per 1000 lahir hidup      
      b. 42 per 1000 lahir hidup.    

      c. 52 per 1000 lahir hidup                   
      d. 62 per 1000 lahir hidup     
      e. 72 per 1000 lahir hidup. 
 

2.  Angka kejadia  BBLR di Indonesia berdasarkan hasil SKH,1982  :  
a. 6.%     
b. 7 %     
c. 13 %     

d. 20 %     
e. 69 %.. 
 

3. Yang dimaksud  dengan neonatus adalah usia bayi sejak  bayi umur :    

a.  1 bulan    
b. Nol sampai 28 hari.    
c. 1 bulan – 1 tahun    
d. 1 – 6 bulan         

e. lebih 1 th. 
 

4.  Neonatus  yang mempunyai resiko morbiditas dan mortalitas lebih besar dari 
rata-rata disebut :   

a. Bayi resiko tinggi       
b. Neonatus    
c. Balita       
d. Batita       

e. Perinatal   
 

5. Yang termaasuk BBLR yaitu :  
a. BBL  < 2500 gram        

b. BBL  < 1500 Gram     
c. BBL  antara 1501 – 2500 gram         
d. BBL > 2500 gram. 
 

6. Yang termasuk bayi premature yaitu bayi yang lahir dengan umur kehamilan  :     
a. < 37 mg         
b. 37-42 mg       
c. > 37 mg         

d. > 42 mg         
e > 38 mg. 
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7. Suatu istilah  untu menyataan bahwa baby mati dalam kandungan  dengan usia 

gestasi > 20 mg disebut :   

a. Lahir hidup    
b. Kematian janin     
c. Kematian neonatus   
d. Kematian neonatus dini    

e. Kematian neonatus akhir. 
 

8. Kriteria bayi masuk resiko tinggi  :                   
a. BBLR      

b. Bayi post asfiksia     
c. Hperbilirubin   
d. Sepsis    
 

9. Criteria pasen   dipulangan  dar ruang  bay resiko tinggi.  :     
a. Daya isap bagus   
b. BB mengalami kenaikan.   
c. Bayi aktif    

d. Ibu siap merawawat bayi dirumah. 
 

10. Imunisasi yang umum diberikan kepada bayi yang akan pulang setelah usia 
kehamilan 37 mg adalah  :  

a. BCG    
b. Polio    
c. Hep 1.   
d. Campak. 

 
11. Pemeriksaan fisik pada bayi dianggap normal apabila didapat :  

a. Respirasi rate 30 – 60 X/ mt    
b. Retraksi dada tak ada.    

c. Heat rate  100 – 160 x/ mt                  
d. Postur BBLR ektensi. 
 

12. Kebiruan pada kulit tetapi bibir dan lidah merah disebut :    

a. Milia     
b. Eritema     
c. Sianosis perifer    
d. Sianosis central    

e. Akrosianosis.  
 

13. Asfiksia berat apabila APGAR Skornya   :          
a. 0 – 3         

b. 4 – 6         
c. 7 – 10     
d. 11 – 15       
e. 15  - 20. 
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14. Jika kulit ditekan maka ikterus akan nampak  atau  kadar bilirubinnya :                   

a. > 5 mg       

b. > 15 mg      
c. > 25 mg      
d. > 35 mg     
e. > 35 mg 

 
15. Sentuh bibir dan sudut pipi dengan jari tangan bayi akan menoleh dan membuka 

mulutnya secara langsung.  
a. Rooting reflek      

b. Moro reflek    
c. Graff reflek     
d. Pupil reflek. 
 

16. Cara mengukur lingkar kepala adalah  :  
a. Occipitofrontal          
b. Occi scapula    
c. Normal bayi cukup bulan  ukurannya 32 – 37 cm.   

d. Occi Mandibula.. 
 

17. Pada saat pemeriksaan bayi didapat data berak cair 6 kali sehari, mekonium 
keluar 48 jam setelah lahir dan didapat perdarahan  vagina pada minggu pertama 

kehidupan. Data tersebut menunjukan  :  
a. Bay normal    
b. Dare berat    
c. kanker vagina     

d. Disentri    
e. Trauma vagina. 
 

18. Penyebab BBLR  adalah  :  

a. Paritas    
b. Jarak kelahiran terlalu dekat    
c. nfeksi TORCH    
d. Gizi cukup. 

 
19. Tindakan untuk mengatasi tak efektipnya termoregulasi pada BBLR adalah           

: a. Gunakan topi  kepala    
b. K M C     

c. Memakai incubator    
d. Menggunakan fototerapi. 
 

20. Bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan segera setelah lahir  :    

a.  Asfiksia neonatorum   
       b. Sepsis    
       c.  Prematur                   

 d. Ikterus neonatorum   
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 e. Hperbilrubin. 
 

21. Resustasi dengan sungkup pada asfiksia neonatorum dilakukan apabila 

didapatkan data  :   
a. RR < 20 X / mt   

       b. Nafas megap-megap    
       c. H R Menetap  100 X / mt    

       d. Ikterus.                      
                                                                                                                                                                                                                                                             
Kasus : Pada bayi baru lahir ditemukan data BB < 1900 gram, Usia gestasi 35 mg,   
Ikterus pada 24 jam pertama kelahiran dan ikterus menetap setelah usia 8 hari. 

 
22. Pada kasus tersebut dilihat dari usia kehamilan termasuk kasus :  

a. BBLR     
b. BBLRS     

c. BBLRSS     
d. BMK    
e. Premature. 
 

23. Pada kasus tersebut dilihat dari segi ukuran berat badan termasuk  :  
a. BBLR     
b. BBLRS     
c. BBLRSS    

d. Premature     
e. SMK. 
 

24. Dilihat dari kadar bilirubin termasuk   :  

a. Ikterus neonatorum          
b. Sepsis      
c. Hiperbilirubenia    
d. Ikterus fisiologik. 

 
25. Pada kasus diatas bila kadar bilirubenia > 10 mg/dl maka tindakan yang tepat 

dilakukan :  
a. Incubator     

b. Foto bterapi    
c. KMC    
d. Infra red    
e. Skin to skin. 

 
26. Pada bayi labio palato schiziz untuk menutup celah bibir dapat dikalakukan 

operasi pada umur  :    
a. 3 bulan    

b. 6 bulan       
c. 9 bulan    
d. 12 bulan      
e. 15 bulan. 
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27. Suatu kelainan bawaan dimana tidak ada lubang tetap pada anus :    
a. Atresia ani    
b. Labio palato Schizuis     
c. Sepsis      

d. Hiperbilirubin  
e. Hirshprung 
 

28. Tindakan keperawatan pada pasien hrsprung supaya meonum dan udara keluar 

adalah   :  
a. Pasang sonde lambung    
b. Dubur dcolok   
c. Pasang ppa rectal     

d. Pasang oksigen. 
 

Kasus : Seorang bay lagr dengan BBL : 2000 gram, U  :  34 mg Suhu tubuh axla  : 
35,5 °C  dan bay saat n usia : 2 hari    

 
29. Kaus diatas menurut ukuran berat badan termasuk   :  

a. KMK       
b. SMK      

c. BMK      
d. BBLR        
e. Premature. 
 

30. Apa biila bayi tersebut dirawat dalam incubator maka suhu ruangan incubator di 
putar pada suhu :   
a. 32 °C     
b, 33°C        

c. 34°C     
d. 35°C    
e. 36°C. 
 

31. Apa bila pasien ada didalam suatu ruangan biasa saja suhu ruangan  yang 
dianjurkan :   
a. 25 °C    
b. 30 °C          

c. 35 °C        
d. 40 °C    
e. 25 – 28 °C. 
 

32. Bila bayi tersebut dilakukan pijat maka  tiap gerakan dilakukan berapa kali :  
a. 2 kali    
b. 3 kali    
c. 4 kali    
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d. 5 kali.    
e. 6 kali 
 

33.  Pada kasus diatas kemungkinan diberi cairan intra vena apabila   ditemukan data 
lain seperti :  
a. Dehidrasi.     
b. Minum  per oral tidak bisa    

c. Memerlukan obat IV    
d. Daya isap bagus 
 

34. Apabila pasien  menggunakan cairan intra vena maka tetesan secara mikro yang 

dibuat  adalah  :       
a. 6 tetes/mt    
b. 14 tetes /mt   
c. 22 tetes/mt    

d. 39 tetes/ mt     
e. 35 tetes/mt., 
 

35.  Apabila suatu keadaan  sehingga pasien dilakukan tindakan transfuse tukar 

maka  observasi yang perlu dilakukan adalah :      
a. Temperatur     
b. Denyut jantung di Apex    
c. Respirasi    

d . Lingkar perut.                                                                               
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