
30 

 

PENILAIAN KETRAMPILAN KLINIK 

“INHALASI OKSIGEN” 

 

A. Pengertian 

Memberikan tambahan oksigen pada klien yang membutuhkan 

 

B. Tujuan  

KANUL 

1. Memberikan oksigen dengan konsentrasi relative rendah saat kebutuhan 

oksigen minimal. 

2. Memberikan oksigen yang tidak terputus saat klien makan atau minum 

MASKER WAJAH 

Memberikan tambahan oksigen dengan kadar sedang dengan konsentrasi dan 

kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan kanul 

 

C. Hal-hal yang perlu diperhatikan  

Sebelum memberikan oksigen cek; 

1. Instruksi pemberian oksigen, termasuk alat pemberian dan liter flow rate 

(L/min) 

2. Kadar oksigen (PO2) dan karbondioksida (PCO2) pada darah arteri (PaO2) 

normal 80-100 mmHg, PCO2 35-45 mmHg. 

3. Apakah klien menderita PPOM (penyakit paru obstruksi menahun) 

 

PETUNJUK : 

Berilah nilai untuk setiap langkah klinik dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika langkah klinik tidak dilakukan 

2. Jika langkah klinik dilakuka dengan tidak tepat. 

3. Jika langkah klinik dilakukan dengan benar tapi kurang efektif 

4. Jika langkah klinik dilakukan dengan baik, benar, tepat dan efektif. 

NO. PROSEDUR / LANGKAH KLINIK 
NILAI 

TTD 
4 3 2 1 

I. Persiapan Alat:      

 KANUL      

 a. Tabung oksigen dengan flowmeter 

b. Humidifier dengan cairan steril, air distilasi 

atau air matang sesuai dengan peraturan RS  

c. Nasal kanule dan slang  

d. Kasa jika perlu 
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 MASKER WAJAH      

 a. Tabung oksigen dengan flowmeter      

 b. Humidifier dengan cairan      

 c. Masker wajah dengan ukuran yang sesuai  

d. Karet pengikat 

     

II. Persiapan Pasien: 

1. Jelaskan prosedur dan jelaskan bahwa oksigen 

tidak berbahaya jika petunjuk keamanan 

diperhatikan dan akan mengurangi 

ketidaknyamanan akibat dispnoe 

2. Atur posisi semi fowler jika memungkinkan. 

Posisi ini memungkinkan ekspansi dada lebih  

mudah sehingga memudahkan klien untuk 

bemafas 

     

III. Langkah Kerja:      

1. Atur peralatan oksigen dan humidifier      

2. Putar oksigen sesuai terapi dan pastikan alat dapat 

berfungsi 

a. Cek apakah oksigen dapat mengalir secara bebas 

lewat slang. Seharusnya tidakada suara pada 

slang dan sambungan tidak bocor. Seharusnya 

terdapat gelembung udara pada humidifier saat 

oksigen mengalir lewat air.  Perawat merasakan 

oksigen keluar dari kanul, masker atau tenda 

wajah 

b. Atur oksigen  dengan  flowmeter  sesuai  dengan 

perintah misalnya 2-6L/mnt 

     

3. Cuci tangan      

4. Pasang alat pemberian oksigen yang sesuai  

a. KANUL 

1) Letakkan kanul pada wajah klien dengan 

lubang kanul masuk ke hidung dan karet 

pengikat melingkar ke kepala atau karet 

pengikat ditarik ke bawah dagu 

2) Jika   kanul   ingin   tetap   berada   di   

tempatnya, plesterkan pada bagian wajah 

3) Alasi slang dengan kassa pada karet pengikat 

pada telinga dan tulang pipi jika dibutuhkan 
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4) Tentukan sisi   pengukuran tekanan darah. 

Bantu klien ke posisi duduk atau berbaring 

yang nyaman dengan  lengan  tersokong 

setinggi  jantung  dan telapak tangan 

menghadap ke atas 

b. MASKER WAJAH 

1) Tempatkan  masker   ke   arah  wajah  klien   

dan letakkandarihidung kebawah 

2) Atur masker sesuai dengan bentuk wajah. 

Masker harus   menutup  wajah   sehingga   

sangat   sedikit oksigen yang keluar lewat 

mata atau sekitar pipi dan dagu 

3) Ikatkan  karet  pengikat   melingkar  kepala  

klien sehingga masker terasa nyaman 

4) Alasi karet dibelakang telinga dan diatas 

tulang yang menonjol. Alas akan mencegah 

iritasi karena masker 

5. Observasi klien secara teratur  

a. SECARA UMUM 

1) Kaji tingkat kecemasan klien, warna mukosa 

dan kemudahan bernafas saat dipasang alat 

2) Observasi   klien   dalam   15-30   menit   

pertama bergantung pada kondisi klien. 

Observasi TTV, warna kulit, pola nafas dan 

gerakan dada 

3) Observasi secara teratur tanda-tanda klinis 

seperti hipoksia, takhikardia, konfusi, dispnoe, 

kelelahan dan sianosis 

b. NASAL KANUL 

1) Kaji hidung klien jika ada iritasi. Beri cairan 

lubrikan/pelumas untuk melapisi membran 

mukosa 

c. MASKER WAJAH 

1) Inspeksi kulit wajah bila ada basah/goresan 

dan keringkan 

     

6. Inspeksi peralatan secara teratur 

a. Cek liter flow meter dan tinggi air pada 

humidifier dalam 30 menit dan saat 
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memberikan perawatan pada klien 

b. Pertahankan tinggi air humidifier 

7. Catat semua hasil pengakajian dan data yang 

relevan serta terapi pada dokumentasi keperawatan 

     

 

 Surabaya, .......................  

100X
MAKSIMALSKOR

SKORJML
N =   Penguji  

 

Ket :       (………………………….….) 

A : ≥ 75 

AB : 70 – 74,9 

B : 65 – 69,9 

BC : 60 – 64,9 

C : 55 – 59,9 

D : 40 – 54,9 

E : < 40 
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PENILAIAN KETRAMPILAN KLINIK 

“INAHALASI UAP” 

 

 

A. Pengertian 

Menghirup uap dengan atau tanpa obat melalui saluran pernafasan bagian atas 

 

B. Tujuan 

1. Secret menjadi encer dan mudah dikeluarkan 

2. Pernafasan menjadi lega 

3. Selaput lendir pada saluran nafas menjadi tetap lembab 

4. Mengobati peradangan pada saluran pernafasan bagian atas 

 

PETUNJUK: 

Berilah nilai untuk setiap langkah klinik dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. : jika langkah klinik tidak dilakukan 

2. : jika langkah klinik dilakukan dengan tidak tepat 

3. : jika langkah klinik dilakukan dengan benar tapi kurang efektif 

4. : jika langkah klinik dilakukan dengan baik, benar, tepat dan efektif 

 

NO. PROSEDUR/ LANGKAH KLINIK 
NILAI 

TTD 
4 3 2 1 

I. Persiapan Alat:      

 a. Baskom berisi air mendidih      

 b. Obat bila diperlukan 

c. Handuk 2 buah 

     

 d. Bengkok 1 buah 

e. Peniti 2 buah 

     

 f. Vaselin dengan sudip lidah 

g. Kain kassa 

     

 h. Kain pengalas untuk baskom air panas      

II. Persiapan Pasien: 

Jelaskan tujuan dan prosedur kepada klien 

     

III. Langkah Kerja:      

1. Bawa alat-alat ke dekat klien      

2. Pasang sampiran      

3. Bawa alat-alat ke dekat klien      
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4. Cuci tangan      

5. Atur posisi klien duduk dengan kaki menjuntai 

disisi tempat tidur atau meminta klien duduk 

di kursi 

     

6. Tempatkan meja didepan klien      

7. Oleskan vaselin disekitar mulut dan hidung 

klien 

     

8. Pasang handuk pada dada klien kemudian 

penitikan ke punggung 

     

9. Letakkan baskom berisi air panas diatas meja 

klien yang sudah diberi pengalas 

     

10. Bila perlu masukkan obat kedalam baskom      

11. Tutup   baskom   dengan   handuk   dengan   

bentuk menyerupai corong, kemudian mulut 

dan hidung klien dihadapkan ke baskom dan 

anjurkan klien menghirup uap air dari baskom 

tsb selama 10-15 mnt. 

     

12. Setelah selesai bersihkan sekitar mulut dan 

hidung dengan kertas tissue 

     

13. Rapikan klien      

14. Bereskan alat-alat      

15 Cuci tangan      

  

                                           Surabaya, .......................  

100X
MAKSIMALSKOR

SKORJML
N =   Penguji  

 

Ket :       (………………………….….) 

A : ≥ 75 

AB : 70 – 74,9 

B : 65 – 69,9 

BC : 60 – 64,9 

C : 55 – 59,9 

D : 40 – 54,9 

E : < 40 
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PENILAIAN KETRAMPILAN KLINIK 

“FISIOTERAPI DADA” 

 

A. Pengertian 

Tindakan yang terdiri dari penepukan pada daerah dada, penggetaran (Vibrasi), 

Postural darinase dan latihan pernafasan untuk pencegahan penumpukan/ 

mobilisasi sekresi yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas dan komplikasi 

penyakit pernafasan lainnya. 

 

B. Tujuan 

1. Untuk Mempertahankan ventilasi yang adekuat dan mencegah infeksi 

saluran pernafasan pada pasien tirah baring 

2. Merangsang terjadinya batuk dan mempertahankan kelancaran sirkulasi 

darah 

3. Mencegah Kolaps paru yang di sebabkan retensi sputumUntuk 

Mempertahankan ventilasi yang adekuat dan mencegah infeksi saluran 

pernafasan pada pasien tirah baring 

4. Merangsang terjadinya batuk dan mempertahankan kelancaran sirkulasi 

darah 

 

C. Indikasi 

1. Pasien tirah baring 

2. sputum retensi 

 

D. Kontraindikasi 

1. Patah tulang rusuk (Fraktur Costac) 

2. Infeksi paru akut 

3. Perdarahan/ Haemoptoe 

4. Asma Akut 

5. Daerah penepukan ada luka 

6. Myocard infark 

 

PETUNJUK: 

Berilah nilai untuk setiap langkah klinik dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. : jika langkah klinik tidak dilakukan 

2. : jika langkah klinik dilakukan dengan tidak tepat 

3. : jika langkah klinik dilakukan dengan benar tapi kurang efektif 

4. : jika langkah klinik dilakukan dengan baik, benar, tepat dan efektif 
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NO. PROSEDUR / LANGKAH KLINIK 
NILAI 

TTD 
4 3 2 1 

I. Persiapan Alat:      

 a. Handuk untuk alas Bantal 

b. Minyak untuk di gosokkan ke bagian tubuh 

yang tertekan 

c. Set penghisap sekresi lengkap siap pakai 

d. Stetoskop 

e. Bengkok 

f. Tissue 

     

II. Persiapan Pasien : 

1. Jelaskan Prosedur yang akan di Lakukan 

2. Atur Posisi Pasien Miring satu sisi 

     

III. Langkah Kerja:      

 Penepukan/ Perkusi dada      

1. Cuci tangan      

2. Melatih pernafasan (breathing Exercise) dan 

batuk efektif 

     

3. Mengajarkan Pasien tekhnik relaksasi sesuai 

kondisi pasien 

     

4. Posisi perawat berdiri di belakang pasien sambil 

satu tangan di letakkan pada bagian posterior, 

posisi tangan perawat telungkup membuat 

rongga, sehingga pada saat pasien di tepuk tidak 

merasa kesakitan. 

     

6. Menepuk ( pekusi/ clapping ) untuk membantu 

agar sekresi yang melekat pada dinding alveoli 

terlepas dan mendorong   sehingga   dapat   

keluar   ke   percabangan bronkus dan trachea 

shg merangsang batuk 

     

 Menggetarkan/ Vibrasi 

Untuk mendorong keluar sekresi yg tertimbun di 

alveoli dengan bantuan menggetarkan dinding 

thorax pada saat expirasi 

     

1. Posisi pasien di atur pada satu sisi miring      

2. Posisi perawat berdiri di belakang pasien sambil      
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satu tangan di letakkan pada bagian dada 

anterior dan satu tangan lain pada bagian 

posterior 

3. Berikan    tekanan    pada    pasien    ekspirasi    

dengan menggunakan   kekuatan   otot   bahu   

perawat   sambil mendorong dan menggetarkan 

dinding dada pasien  

     

 Memberikan posisi drainase ( postural drainase ) 

Untuk mengalirkn sekret dalam paru he jalan 

nafas agarmudah di hisap 

Persiapan alat: 

a. Bantal 2/3 buah 

b. Papan pengatur posisi 

c. Tisu wajah 

d. Segelas air 

e. Sputum pot 

 

     

 Langkah kerja      

1. Cuci tangan      

2. Pilih area tersumbat yang akan didrainase 

berdasarkan pengkajian semua bidang paru, data 

klinis dan gambaran foto dada 

     

3. Baringkan klien dalam posisi untuk mendrainse 

area yang tersumbat. Bantu klien memilih posisi 

yang dibutuhkan 

     

4.     Minta klien mempertahankan posisi selama 10-15 

menit 

     

5. Selama posisi drainase lakukan perkusi dan vibrasi 

dada diarea yang didrainase 

     

6. Setelah drainase pada posisi pertama, minta klien 

duduk dan   batuk.  Jika   klien   tidak   dapat   

batuk   lakukan pengisapan. Tampung sputum 

yang dikeluarkan pada sputum pot 

     

7.     Minta klien minum sedikit air      

8. Ulangi langkah 3 hingga 7 sampai semua area yang 

tersumbat telah terdrainase. Setiap tindakan tidak 

lebih dari 30-60 menit 
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9.     Mengembalikan posisi pasien ke posisi semula      

10.     Cuci tangan      

11.     Dokumentasi pada catatan perawatan      

 Latihan Pernafas an 

Di tujukan untuk Mengeluarkan CO2 purse lip 

Breathing dan untuk menguatkan otot diafragma 

(Diafragmatic breathing)  

Purse Lip Breathing 

     

1. Lakukan inspirasi normal melaui hidung      

2. Lakukan ekspirasi melalui mulut (post lip) secara 

perlahan - lahan 

     

3. Lakukan latihan ini sebanyak 1, 2, sampai 4 kali 

sesuai kemampuan pasien 

     

 Diafragmatic Breathing (bernafas melalui 

diafragma) 

     

1.     Dapat di lakukan dengan uduran atau duduk      

2.     Bila tidur: usahakan tempat tidur lurus      

3. Ganjal bantal pada bagian lutut, dengan tangan 

kanan di atas dada dan tangan kiri menahan 

diafragma 

     

4. Lakukan inspirasi perlahan - lahan sambil tangan 

menahan gerakan diafragma 

     

5. Lakukan ekpirasi secara perlahan - lahan dengan 

tangan ridak menahan, selama hitungan 1, 2, atau 

4 sesuai kemampuan pasien 

     

 

 Surabaya, .......................  

100X
MAKSIMALSKOR

SKORJML
N =   Penguji  

 

Ket :       (………………………….….) 

A : ≥ 75 

AB : 70 – 74,9 

B : 65 – 69,9 

BC : 60 – 64,9 

C : 55 – 59,9 

D : 40 – 54,9 

E : < 40 
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PENILAIAN KETRAMPILAN KLINIK 

“NAFAS DALAM” 

 

 

A. Pengertian 

Merupakan bentuk latihan nafas yang terdiri atas pernafasan abdominal 

(diafragma) dan pursed lip breathing. 

 

B. Tujuan 

1. Pernafasan abdominal memungkinkan nafas dalam secara penuh dengan 

sedikit usaha 

2. Pursed  lip  breathing membantu  klien  mengontrol  pernafasan yang 

berlebihan 

 

C. Indikasi 

1. Restriksi ekspansi dada, misalnya pada klien PPOM (asma, bronchitis) atau 

klien pada tahap penyembuhan setelah pembedahan thorax 

 

PETUNJUK: 

Berilah nilai untuk setiap langkah klinik dengan ketentuan sebagai berikut: 

1: jika langkah klinik tidak dilakukan 

2: jika langkah klinik dilakukan dengan tidak tepat 

3: jika langkah klinik dilakukan dengan benar tapi kurang efektif 

4: jika langkah klinik dilakukan dengan baik, benar, tepat dan efektif 

 

NO. PROSEDUR/ LANGKAH KLINIK 
NILAI 

TTD. 
4 3 2 1 

I. Persiapan Alat: -      

     

II Persiapan Klien 

Jelaskan Prosedur kepada klien 

     

III Langkah Kerja:      

1. atur posisi setengah duduk diatas tempat tidur atau 

lying position dengan satu bantal Dekatkan alat 

     

2. Fleksikan lutut klien untukmerilekskan otot abdomen      

3. Tempatkan satu atau dua tangan pada abdomen, tepat 

dibawah tulang iga 
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4. Tarik nafas dalam melalui hidung, jaga mulut tetap 

tertutup hirung sampai 3 selama inspirasi 

     

5. Konsentrasi    dan    rasakan    gerakkan    naikknya 

abdomen sejauh mungkin, tetap dalam kondisi rileks 

dan cegah lengkung pada punggung. Jika ada kesulitan 

menaikkan abdomen ambil nafas dengan cepat lalu 

nafas kuat lewat hidung menaikkan abdomen ambil 

nafas dengan cepat lalu nafas kuat lewat hidung 

     

6. Hembuskan udara lewat bibir seperti meniup dan 

ekspirasi secara perlahan dan kuat sehingga terbentuk 

suara hembusan tanpa menggembungkan pipi 

     

7. Konsentrasi dan rasakan turunnya abdomen dan 

kontraksi otot abdomen ketika ekspirasi  

     

8. Gunakan latihan ini setiap kali merasakan nafas pendek 

dan tingkatkan secara bertahap selama 5-10 menit, 4 

kali sehari 

     

 

  

 Surabaya, .......................  

100X
MAKSIMALSKOR

SKORJML
N =   Penguji  

 

Ket :       (………………………….….) 

A : ≥ 75 

AB : 70 – 74,9 

B : 65 – 69,9 

BC : 60 – 64,9 

C : 55 – 59,9 

D : 40 – 54,9 

E : < 40 
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PENILAIAN KETRAMPILAN KLINIK 

“BATUK EFEKTIF” 

 

A. Pengertian 

Merupakan latihan batuk untuk mengeluarkan sekret 

 

PETUNJUK 

Berilah nilai untuk setiap langkah klinik dengan ketentuan sebagai berikut: 

1: jika langkah klinik tidak dilakukan 

2: jika langkah klinik dilakukan dengan tidak tepat 

3: jika langkah klinik dilakukan dengan benar tapi kurang efektif 

4: jika langkah klinik dilakukan dengan baik, benar, tepat dan efektif 

 

N

O 
PROSEDUR/ LANGKAH KLINIK 

NILAI 
TTD 

4 3 2 1 

 I. Persiapan Alat:      

 a. Sputum pot  

b. Lisol 2-3% 

c. Handuk pengalas 

d. Peniti 

e. Bantal 

f. Tissue 

g. Bengkok 

     

II. Persiapan Pasien: 

1. Setelah menggunakan pengobatan 

bronkodilator, tarik nafas dalam lewat 

hidung dan tahan nafas uantuk beberapa 

detik 

     

 2. Batukkan 2 kali, batuk pertama untuk 

melepaskan mucus dan batuk kedua 

untuk mengeluarkan secret. Jika klien 

nyeri dada pada saat batuk tekan dada 

dengan bantal. Tampung secret pada 

sputum pot yang berisi lisol 

     

 3. Untuk batuk menghembus, sedikit maju 

ke depan dan ekspirasi kuat dengan suara 

hembusan 

     

 4. Inspirasi dengan nafas pendek cepat 

secara bergantian untuk mencegah 

mucus bergerak kembali ke jalan nafas 

yang sempit 
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 5. Istirahat      

 6. Hindari batuk yang terlalu lama karena 

dapat menyebabkan kelelahan dan 

hipoksia 

     

 

 

 Surabaya, .......................  

100X
MAKSIMALSKOR

SKORJML
N =   Penguji  

 

Ket :       (………………………….….) 

A : ≥ 75 

AB : 70 – 74,9 

B : 65 – 69,9 

BC : 60 – 64,9 

C : 55 – 59,9 

D : 40 – 54,9 

E : < 40 
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PENILAIAN KETRAMPILAN KLINIK 

“SPIROMETRI INSENTIF” 

 

B. Pengertian: 

Memberikan aliran udara inhalasi lewat mulut 

 

C. Tujuan: 

1. Meningkatkan ventilasi pulmonal 

2. Melawan efek anestesi atau hipoventilasi 

3. Mengencerkan sekresi respirasi 

4. Memfasilitasi pertukaran gas respirasi 

5. Mengekspansi kolaps alveoli 

 

PETUNJUK 

Berilah nilai untuk setiap langkah klinik dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika langkah klinik tidak dilakukan  

2. Jika langkah klinik dilakukan dengan tidak tepat 

3. Jika langkah klinik dilakukan dengan benar tapi kurang efektif 

4. Jika langkah klinik dilakukan dengan baik, benar, tepat dan efektif 

 

NO PROSEDUR/ LANGKAH KLINIK 
NILAI 

TTD 
4 3 2 1 

I. Persiapan      

II. Langkah Kerja:      

1. Atur posisi duduk di tempat tidur atau di kursi      

2. Letakkan spirometer dengan posisi menghadap ke 

atas 

     

3. Ekshalasi secara normal      

4. Rekatkan bibir dengan erat disekitar bagian mulut 

spirometer 

     

5. Tarik nafas secara perlahan, nafas dalam untuk 

menaikkan bola atau silinder dan kemudian tahan 

nafas selama 2 detik pada awalnya, tingkatkan 

sampai 6 detik, jaga bola atau silinder tetap naik 

jika memungkinkan 

     

6. Lepaskan bagian mulut dan ekshalasi normal      

7. Batuk setelah menggunakan spirometer insentif      
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8. Rileks dan beberapa kali tarik nafas secara normal 

sebelum menggunakan spirometer lagi 

     

9. Ulangi prosedur untuk beberapa kali dan kemudian 

4/5 

     

10. kali per jam. Lakukan peningkatan volum inspirasi, 

pertahankan ventilasi alveolar dan cegah atelektasis 

     

11. Bersihkan bagian mulut spirometer dengan air dan 

goyangkan sampai kering. Ganti bagian mulut yang 

disposable setiap 24 jam 

     

 

 

 Surabaya, .......................  

100X
MAKSIMALSKOR

SKORJML
N =   Penguji  

 

Ket :       (………………………….….) 

A : ≥ 75 

AB : 70 – 74,9 

B : 65 – 69,9 

BC : 60 – 64,9 

C : 55 – 59,9 

D : 40 – 54,9 

E : < 40 

 


