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PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN   

PROVINSI JAWA TENGAH  
 
 

SET BIDANG TULIS K1 K2 

1 BEDAH 
ENDOKRIN : askep Tiroidektomi  
 
 

Anamnesa Riwayat Hipertiroid 
 
 

Perawatan ukus DM 
 
 

DALAM PERNAFASAN: askep Asma  
 

Anamnesa Asma  
 

Pemberian O2 Nasal Kanula 
 

ANAK Askep bayi sakit, infeksi: rubella.  Penkes: cara pemberian 
ASI/menysui dengan benar 

Mendemonstrasikan pengukuran 
antropometri pada bayi sehat 

MATERNITAS 
Asuhan keperawatan antenatal 
trimester I 

Pengkajian kala I Persalinan Perawatan buah dada pada ibu 
postpartum 

KEP. JIWA 
Perubahan persepsi sensori: 
halusinasi 
 

Membantu pasien mengenal 
halusinasi 

Membimbing pasien melakukan 
cara mengontrol halusinasi 
dengan: menemui orang lain 
 

KOMUNITAS  
 Askep keluarga dengan masalah 
tumbang anak. 

Memberikan penkes  diet anemi 
ibu hamil   
 

 melakukan Rumple leed 
Test(RL) di keluarga  

2 BEDAH SARAF: askep Cidera Kepala  
 

Anamnesa CKS  
 

Mengukur Gcs 
 DALAM ENDOKRIN : Askep DM Anamnesa DM Injeksi Insulin 

ANAK Bayi resti :Askep bayi asfiksia. Anamnesa: ibu yg melahirkan 
bayi BBLR 

Mendomontrasikan pemberian 
minum lewat NGT 

MATERNITAS 
 
 

Asuhan keperawatan antenatal 
trimester II dan III 

Penkes:kebutuhan  nutrisi ibu 
post partum 

Membantu pertolongan persalinan 
kala II (sampai bayi lahir) tanpa 
pemotongan tali pusat. 

KEP. JIWA 
Isolasi sosial: 
Manarik diri 

Mengidentifikasi 
penyebab menarik diri 

Membimbing pasien berhubungan 
dengan orang lain 
(pasienperawat) 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
penyakit TB Paru 

  melakukan penkes pada kasus 
Flu Burung. 

Melakukan mantoux test. 

3 BEDAH PENCERNAAN:  askep Hernia Anamnesa Riwayat BAB Memasang Skorstin 

DALAM SARAF:  askep Stroke 
 

Anamnesa Riwayat Stroke 
 

Px.Reflek biceps, triceps, patella 
 

ANAK 
Anak sehat : Menyusun asep anak 
dengan masalah khusus: sindroma 
down. 

Penkes: atisipatory guidance 
usia todller atau pertumbuhan 
dan perkembangan usia todller 

Demonstrasikan pertolongan anak 
dengan tersedak 

MATERNITAS 
 

Asuhan Keperawatan kala I 
persalinan 
 
 

Penkes:penanggulangan 
keluhan morning sickness pd 
trimester I 
 

Pemeriksaan leopold I - IV pada 
ibu hamil trimester III 
 
 

KEP. JIWA 
Gangguan konsep diri: 
harga diri rendah 

Mengidentifikasi aspek positif 
yang dimiliki pasien 

Membimbing pasien menyusun 
jadual kegiatan harian 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
Anemi ibu hamil 

 memberikan penkes diet pada 
hipertensi sesuai dengan hasil 
tekanan darah klien. 
 

 Membuat salah satu obat 
tradisional  untuk mengurangi 
nyeri sendi pada klien. 
 4 BEDAH 

PENCERNAAN: askep 
Appendiktomi  

Anamnesa Appendicitis  Pemberian Makan Sonde 

DALAM PENCERNAAN: askep Sirosis 
Hepatis  

Anamnesa Sirosis Hepatis Pemeriksaan Fisik Abdomen 

ANAK 
Sistem Pencernaan : Asuhan 
Keperawatan bayi dengan gizi 
buruk: kwasiorkor. 

Anamnesa: riwayat 
keperawatan pada anak dengan 
diare akut dehidrasi berat 

Demonstrasi pembuatan susu 
F100  

MATERNITAS 
Asuhan keperawatan kala II 
persalinan 

Anamnese ibu post partum Mengontrol  dan  membantu 
pelepasan plasenta 

KEP. JIWA 
Perilaku kekerasan 
 

Mendiskusikan akibat perilaku 
kekerasan yang dilakukan 

Melatih pasien menyalurkan 
energi yang konstruktif  dengan 
cara fisik 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
DM 

 melakukan Anamnesa  tumbuh 
kembang keluarga sesuai 
dengan tugas perkembangan 
keluarga dikasus 

 melakukan pembidaian ( Fiksasi ) 
pada kasus musculoskeletal di 
keluarga. 
 5 BEDAH PERNAFASAN: askep Efusi Pleura  Penkes Batuk Efektif Tehnik Suction 
 DALAM PENCERNAAN: askep Typoid  Penkes Diet Typoid Oral Higiene 

ANAK 
Asuhan keperawatan anak dengan 
masalah pernafasan: BRPN. 

Penkes: Cara pencegahan TB 
pada anak. 

Demonstrasi postural drainage 
pada anak. 
 

MATERNITAS 
Asuhan keperawatan kalaIII 
persalinan 

Penkes kebutuhan nutrisi ibu 
hamil trimester I 

Memotong tali pusat pada bayi 
baru lahir 

KEP. JIWA 
Defisit perawatan diri Mendiskusikan tentang 

pentingnya perawatn diri 
Membimbing pasien melakukan 
perawatan diri: menggosok gigi 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
penyakit degenerative pada lansia 

 melakukan anamnesa pada 
keluarga yang salah satu 
aggotanya menderita HIV AIDS 

 melakukan inhalasi sederhana 
untuk mengurangi sesak nafas 
pada klien. 
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6 BEDAH 
MUSKULOSKELETAL: askep 
Fraktur  

Penkes Mobilisasi Pasien Post 
ORIF 

Injeksi IV 

DALAM CARDIOVASKULAR: askep 
Decomp. Cordis  

Penkes Diet Kelebihan Cairan Pengukuran JVP 
 

ANAK 
Asuhan keperawtan anak dengan 
masalah perkemihan: sidroma 
nefrotik. 
 

Penkes: penghitungan balance 
cairan 

Demonstrasikan perawatan 
pencegahan dekubitus 

MATERNITAS 
Asuhan keperawatan pada klien 
postpartum 

Anamnese  ibu hamil kunjungan 
pertama 

Melakukan  pengukuran  panggul 
luar 

KEP. JIWA 
Perubahan persepsi sensori: 
halusinasi 

Menjelaskan kepada pasien 
tentang cara mengontrol 
halusinasi 

Membimbing pasien melakukan 
salah satu cara mengontrol 
halusinasi: menghardik 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
penyakit kulit 

 menyusun Satpel penkes pada 
kasus pasca stroke. 

   melakukan rendam PK di 
tangan pada kasus penyakit kulit  
 7 BEDAH PERKEMIHAN:  

Askep Batu Ginjal  
Mengajarkan Relaksasi Perawatan luka bersih 

DALAM CARDIVASKULAR:  
askep AMI  

Anamnesis Riwayat Dan 
Aktivitas 

Pemeriksaan Fisik. Cardio 

ANAK 
Sistem kardiovaskuler: Asuhan 
Keperawatan anak dengan CHD � 
Tetralogy of Fallot 

Penkes: bermain yang tepat 
untuk anak usia 4 tahun dengan 
CHD  

Demonstrasikan pemberian 
oksigen menggunakan masker 
usia bayi 

MATERNITAS 
Asuhan keperawatan ibu hamil 
dengan resiko tinggi 

Penkes keluhan ibu hamil 
trimester III dan cara 
mengatasinya 

Melakukan mobilisasi pada ibu 
post SC hari kedua 

KEP. JIWA 
Isolasi sosial: 
Manarik diri 

Membantu pasien 
mengidentifikasi keuntungan 
berhubungan dengan orang lain 

Membimbing pasien berkenalan 
secara bertahap: pasien-perawat-
pasien lain 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
ISPA pada anak 

 penkes tentang salah satu  
kontrasepsi MOP/MOW 

 memberikan salep mata/Tetes 
mata . 

8 BEDAH PERKEMIHAN: askep  BPH Anamnesa Riwayat BPH Pemasangan infus. 

DALAM PERNAFASAN:Askep TB Paru Anamnesa TB Paru  Pemeriksaan Fisik  Paru  

ANAK 
Asuhan Keperawatan anak dengan 
masalah bedah: hirsprung. 

Anamnesa: pengkajian 
hirsprungs usia 3 th 

Demonstrasi: perawatan 
kolostomi 

MATERNITAS 

Asuhan keperawatan ibu post SC 
 
 
 
 

Penkes:  IUD kontrasepsi: 
indikasi, kontraindikasi, waktu 
pemasangan, jadwal kunjungan 
ulang 
 

Pemeriksaan fisik klien post 
partum(buah dada, abdomen) 
 
 
 

KEP. JIWA 
Gangguan konsep diri: 
harga diri rendah 

Membantu pasien menilai 
kemampuan yang dimiliki untuk 
dilakukan di RSJ 

Membimbing pasien melakukan 
kegiatan di RSJ 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
Diare 

 menyiapkan paket obat anti 
TBC sesuai dengan 
perkembangan penyakitnya. 

 Melatih menggunakan kruk 
(penyangga tubuh) pada kaasus 
fraktur salah satu kaki. 

9 BEDAH THT : askep Tonsilektomi Penkes Post Op Tonsilektomi Test Rhine 
 DALAM MUSKULOSKELETAL: askep gout Penkes Diet Gout injeksi IM 

ANAK 
Asuhan keperawatan pada anak 
dengan masalah neurologi: 
meningitis. 

Anamnesa riwayat kejang 
demam 

Melakukan prosedur penurunan 
panas tubuh (water tapid sponge) 

MATERNITAS 
Asuhan keperawatan ibu dengan 
gangguan  sistem reproduksi 

Penkes : diet klien postpartum 
dengan eklampsi. 
 

Melakukan vulva hygiene 
 
 

KEP. JIWA 
Perilaku kekerasan Menjelaskan cara mengontrol 

perilaku kekerasan dengan 
minum obat 

Melatih pasien mengontrol 
perilaku kekerasan dengan cara 
verbal. 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
ketergantungan obat 

  mengkaji kebutuhan/masalah 
psikologi lansia sesuai KMS 
lansia. 

 memberikan obat supositoria 
pada klien di keluarga. 

10 BEDAH INDRA : askep KATARAK 
 

Penkes Perawatan Post Op 
Katarak 

Irigasi mata 

DALAM PERKEMIHAN:  askep GGK Penkes Diet GGK  Perawatan Kateter 

ANAK 
Asuhan keperawatan anak dengan 
masalah hematologi: talasemia. 

Pendidikan Kesehatan: 
discarge planing untuk anak 
DHF usia sekolah  

Memberikan imunisasi BCG 

MATERNITAS 
Konsep Keluarga berencana Penkes: cara mengatasi nyeri 

kala I dengan teknik distraksi 
dan relaksasi 

Memberikan injeksi depoprovera 

KEP. JIWA Defisit perawatan diri Menjelaskan cara-cara 
perawatan diri 

Membimbing pasien melakukan 
perawatan diri: mandi. 

KOMUNITAS 
 Askep keluarga dengan masalah 
gangguan mobilitas gerak 

 melakukan penkes 
ketergantungan obat sesuai 
dengan kasus 

 Melatih senam lansia (salah satu 
gerakan) untuk mencegah 
demensia. 

 
 
UNTUK INFORMASI LAIN  TENTANG UAP 2010, KUNJUNGI : www.komiteuap.wordpress.com 
 
 


