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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Gangguan Jiwa  

1. Definisi Gangguan Jiwa 

Gangguan jiwa dalam (DSM- IV) adalah konsep sindrom perilaku 

atau psikologis klinis yang signifikan atau pola yang terjadi pada individu 

yang berhubungan dengan gejala nyeri atau cacat yaitu penurunan satu 

atau lebih fungsi yang penting atau resiko peningkatan kematian, nyeri, 

kecacatan, atau kerugian (Prabowo, 2014). Menurut Videbeck (2008), ada 

beberapa hal yang menjadi kriteria umum gangguan jiwa diantaranya 

ketidakpuasan dengan karakteristik, kemampuan dan prestasi diri; 

hubungan yang tidak efektif atau tidak memuaskan; tidak puas hidup di 

dunia; koping yang tidak efektif terhadap suatu peristiwa; tidak terjadi 

pertumbuhan kepribadian; serta terdapat perilaku yang tidak diharapkan.  

Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III) 

menggunakan istilah gangguan jiwa atau gangguan mental (mental 

disorder) dan tidak mengenal istilah penyakit jiwa (mental ilness/mental 

desease) dalam menyebut penderita gangguan jiwa.  

2. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa 

Buku Dasar – Dasar Keperawatan Jiwa (Nasir & Muhith, 2011) 

menjelaskan beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa, diantaranya
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a. Gangguan Kognitif  

 Kognitif adalah suatu proses mental dimana seorang individu 

menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya, 

baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Proses kognitif 

meliputi beberapa hal seperti sensasi dan presepsi, perhatian, ingatan, 

asosiasi, pertimbangan, pikiran, dan kesadaran. 

b. Gangguan Perhatian  

Perhatian adalah pemusatan dan konsentrasi energi, menilai dalam 

suatu proses kognitif yang timbul dari luar akibat suatu rangsangan. 

c. Gangguan Ingatan  

Ingatan adalah kesanggupan untuk mencatat, menyimpan, 

memproduksi isi, dan tanda-tanda kesadaran.  

d. Gangguan Asosiasi  

Asosiasi adalah proses mental yang dengannya suatu perasaan, 

kesan, atau gambaran ingatan cenderung untuk menimbulkan kesan 

atau gambaran ingatan respons atau konsep lain, yang sebelumnya 

berkaitan dengannya.  

e. Gangguan Pertimbangan  

Pertimbangan adalah suatu proses mental untuk membandingkan 

atau menilai beberapa pilihan dalam suatu kerangka kerja dengan 

memberikan nilai- nilai untuk memutuskan maksud dan tujuan dari 

suatu aktivitas.  

 

anita4
Cross-Out

anita4
Cross-Out
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f. Gangguan Pikiran  

Pikiran umum adalah meletakkan hubungan antara berbagai bagian 

dari pengetahuan seseorang. 

g. Gangguan kesadaran 

Kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk mengadakan 

hubungan dengan lingkungan, serta dirinya melalui panca indra dan 

mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta dirinya sendiri.  

h. Gangguan kemauan  

Kemauan adalah suatu proses dimana keinginan-keinginan 

dipertimbangkan yang kemudian diputuskan untuk dilaksanakan 

sampai mencapai tujuan. 

i. Gangguan Emosi dan Afek 

Emosi adalah suatu pengalaman yang sadar dan memberikan 

pengaruh pada aktivitas tubuh serta menghasilkan sensasi organik dan 

kinestik. Afek adalah kehidupan perasaan atau nada perasaan 

emosional seseorang, menyenangkan atau tidak, yang menyertai suatu 

pikiran, biasa berlangsung lama dan jarang disertai komponen 

fisiologis.  

j. Gangguan Psikomotor 

Psikomotor adalah gerakan tubuh yang dipengaruhi oleh keadaan 

jiwa. 
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B. Skizofrenia 

1. Definisi Skizofrenia  

Skizofrenia merupakan gangguan yang sering dihubungkan dengan 

gangguan psikotik. Skizofrenia merupakan suatu deskripsi sindrom dengan 

variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat 

yang tergantung pada pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya (Maslim, 

2013). Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang 

mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam 

memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah 

(Stuart, 2013). Herman (2008) mendefinisikan skizofrenia sebagai 

penyakit neurologis yang mempengaruhi persepsi klien, cara berpikir, 

bahasa, emosi, dan perilaku sosialnya (Direja, 2011).  

2. Etiologi 

Townsend (2008) mengatakan penyebab skizofrenia masih belum 

diketahui secara pasti. Kemungkinan besar bukan hanya karena satu faktor 

yang menjadi penyebab tetapi disebabkan oleh kombinasi beberapa 

pengaruh termasuk faktor biologis, psikologis, dan lingkungan.  

a. Faktor Biologis  

1) Genetik  

        Bukti kerentanan genetik untuk skizofrenia semakin 

berkembang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu 

dengan keluarga skizofrenia memiliki probabilitas yang jauh lebih 

tinggi untuk terkena skizofrenia daripada individu lain. Sedangkan 
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risiko seumur hidup untuk mengalami skizofrenia adalah sekitar 1 

persen dalam populasi yang diteliti. Adapun saudara atau 

keturunan dari klien yang diidentifikasi memiliki risiko 5 sampai 

10 persen terkena skizofrenia (Ho, Black & Andreasen, 2003).  

2) Studi Kembar  

        Tingkat skizofrenia antara monozigot kembar (identik) 

mencapai empat kali dari dizigotik (fraternal) kembar dan sekitar 

50 kali dari populasi secara umum (Sadock & Sadock, 2003). 

Kembar identik yang dibesarkan secara terpisah memiliki tingkat 

resiko yang sama dengan kembar identik yang dibesarkan secara 

tidak terpisah. Karena sekitar setengah dari kasus hanya satu dari 

sepasang kembar monozigot terkena skizofrenia, beberapa peneliti 

percaya faktor lingkungan juga berinteraksi dengan orang yang 

genetik.  

3) Faktor Faal  

       Faktor faal merupakan salah satu yang dimaksud dari faktor 

biologis. Faktor faali dapat berupa kerusakan jaringan otak atau 

struktur otak yang abnormal. Kerusakan jarikan pada otak tersebut 

biasanya merupakan bawaan sejak lahir (Kholis, 2015).  

b. Faktor Psikologis 

       Awal konseptualisasi skizofrenia difokuskan pada faktor 

hubungan keluarga sebagai pengaruh utama dalam pengembangan 

penyakit. Ini mungkin karena tidak adanya informasi yang 
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berhubungan dengan biologis. Teori-teori awal mengatakan hubungan 

orangtua-anak dari keluarga miskin dan sistem keluarga yang tidak 

berfungsi sebagai penyebab skizofrenia. 

     Pada perkembangan psikologi yang yang salah, terjadi 

ketidakmatangan individu dalam berkembang menuju fase berikutnya 

yang menjadikan individu tersebut masuk ke dalam kategori rentan. 

Individu rentan tersebut bisa saja mendapat stres psikologi seperti 

status  ekonomi rendah, gagal meraih cita-cita, mengalami konflik 

yang berkepanjangan dan kematian keluarga yang dicintai. Hal ini 

dapat berkembang menjadi epidemiologi menunjukkan jumlah yang 

lebih besar terjadi pada kelas sosial ekonomi rendah mengalami 

gejala yang berhubungan dengan skizofrenia daripada orang-orang 

dari kelompok sosial gangguan jiwa skizofrenia (Erlina et.,al, 2012). 

c. Faktor Lingkungan  

1) Sosiokultural 

        Banyak penelitian yang menghubungkan skizofrenia dengan 

kelas sosial. Statistik ekonomi yang lebih tinggi (Ho, Black, & 

Andreasen, 2003). Penjelasan untuk kejadian ini termasuk kondisi 

dengan hidup dalam kemiskinan seperti perumahan padat, nutrisi 

yang tidak memadai, tidak adanya mobil saat sebelum melahirkan, 

beberapa sumber daya untuk menangani stres dan perasaan putus 

asa untuk mengubah hidup dari kemiskinan.  

2) Keadaan Lingkungan 
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        Salah satu penyebab terjadinya skizofrenia pada adalah 

tekanan yang didapat dari keadaan lingkungan. Keadaan tersebut 

misalnya hubungan pasien dengan teman atau tetangga yang 

kurang baik. Beberapa tekanan yang dapat terjadi yaitu pasien 

yang dituduh mencuri, pernah mengalami penggrebekan oleh 

warga, dipukuli teman atau bahkan mendapatkan tekanan dari 

keluarga sendiri. Kejadia-kejadian tersebut membuat pasien sering 

melamun dan terkadang agresif (Fatmawati, 2016).  

3. Gejala Skizofrenia 

        Gejala psikosis dikelompokkan dalam lima kategori utama fungsi 

otak yaitu kognisi, persepsi, emosi, perilaku, dan sosialisasi yang juga 

saling berhubungan (Stuart, 2013). Seseorang dikatakan menderita 

skizofrenia jika sedikitnya mengalami satu gejala dari withdrawl, waham, 

waham menetap lain dan halusinasi pendengaran, atau jika mengalami 

sedikitnya dua gejala dari halusinasi menetap jenis apapun, arus pikiran 

yang terputus, perilaku katatonik, dan gejala “negatif”. Adapun gejala- 

gejala khas tersebut berlangsung selama kurun waktu satu bulan atau lebih 

(Maslim, 2013).  

a. Gejala Positif 

        Gejala positif adalah tanda yang hanya muncul pada individu 

yang mengalami sizofrenia, dan tidak muncul pada seseorang 

kebanyakan. Gejala positif adalah gejala yang bersifat aneh, seperti 
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delusi, halusinasi, ketidakberaturan pembicaraan, dan perubahan 

perilaku yang abnormal pada seseorang (Kaplan & Sadock, 2010).  

b. Gejala Negatif 

        Gejala negatif adalah menurunnya atau tidak adanya perasaan 

senang dan bahagia, tidak adanya pembicaraan yang berisi, cenderung 

menarik diri dari masyarakat, mengalami gangguan sosial, serta 

kurangnya motivasi untuk beraktifitas (Kaplan & Sadock, 2010).  

c. Gejala Lainnya  

        Gejala lainnya meliputi perilaku yang aneh yang dialami oleh 

individu, misalnya katatonia yaitu perilaku berulang-ulang dilakukan 

oleh individu, menampilkan gaya tubuh yang aneh dan abnormal atau 

waxy flexibility, yaitu seseorang dapat memutar atau membentuk posisi 

tertentu dari anggota badan yang biasanya akan dipertahankan dalam 

waktu yang lama, serta disorganisasi pembicaraan. Disorganisasi 

pembicaraan adalah masalah dalam mengorganisasikan ide dan 

pembicaraan sehingga orang lain mengerti, biasanya dikenal dengan 

gangguan berfikir formal misalnya asosiasi longgar dan inkoherensi 

(Kaplan & Sadock, 2010).  

4. Tipe – Tipe Skizofrenia 

ICD-10 membedakan tipe-tipe utama skizofrenia menjadi:  

a. Skizofrenia Paranoid  

        Gambaran klinis didominasi oleh adanya gejala-gejala paranoind 

diantaranya yaitu waham kejar (persecution) seperti mempercayai 
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bahwa orang lain bersekutu melawan dia, waham rujukan (reference) 

seperti mempercayai bahwa orang asing atau televisi, radio atau koran 

terutama mengarah kepada pasien. Gejala yang lainnya yaitu waham 

merasa dirinya tinggi atau istimewa, waham perubahan tubuh, waham 

cemburu, suara-suara halusinasi yang bersifat mengancam atau 

memerintahkan pasien, halusinasi non-verbal seperti tertawa, bersiul, 

dan bergumam, halusinasi bentuk lainnya seperti penghiduan, 

pengecapan, penglihatan, sensasi somatik seksual atau sensasi somatik 

lainnya. Skizofrenia paranoid merupakan bentuk tersering dan pasien 

mungkin tidak tampak sakit jiwa sampai muncul gejala-gejala paranoid 

(Muttaqin & Dany, 2011).  

b. Skizofrenia Hebefrenik 

        Skizofrenia hebefrenik biasanya dimulai pada usia antara 15 dan 

25 tahun dan biasanya mempunyai prognosis yang buruk, disertai 

dengan awalan gejala-gejala negatif. Beberapa gambaran yang terjadi 

pada skizofrenia hebefrenik diantaranya perilaku yang tidak 

bertanggungjwab dan tidak dapat diprediksi, berbicara inkoheren dan 

melantur, terjadi perubahan afektif, waham yang tidak beraturan serta 

halusinasi yang mengambang dan terputus-putus (Muttaqin & Dany, 

2011). 

c. Skizofrenia Katatonik  

        Gejala – gejala katatonik meliputi stupor, yaitu pasien tidak 

responsif, serta gelisah. Gejala dapat berubah-ubah antara dua keadaan 
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ini (Muttaqin & Dany, 2011). Jenis skizofrenia katatonik biasanya 

ditandai dengan gangguan psikomotor yang nyata, baik dalam bentuk 

tanpa gerakan atau aktivitas motorik yang berlebihan, negatifisme 

yang ekstrem, dan gerakan tambahan yang aneh (Kaplan & Sadock 

(2010).  

d. Skizofrenia Residual atau Kronik 

        Bentuk skizofrenia ini didahului oleh salah satu jenis skizofrenia 

yang lain dengan gejala – gejala negatif (Muttaqin & Dany,2011). 

5. Terapi 

a. Farmakoterapi 

        Cara utama pengobatan skizofrenia yaitu dengan menggunakan 

obat-obat neuroleptik, disebut juga obat-obat antipsikotik. Salah satu 

neuroleptik yang paling luas digunakan adalah chlorpromazine. Pada 

lansia, obat ini bisa memberikan efek hipotensi sehingga bisa 

menggunakan obat lain seperti haloperidol dan trifluoperazine 

(Muttaqin & Dany, 2011). 

        Menurut Kaplar & Sadock (2010), macam-macam obat 

antipsikotik yaitu 

1) Antipsikotik konvensional 

        Antipsikotik konvensional juga disebut dengan tipikal 

antipsikotik. Neuroleptik yang termasuk golongan ini yaitu 

chlorpramazin, haloperidol, loxapine, dan prolixin. Antipsikotik 

konvensional dapat memberikan efek samping pada penggunanya 
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diantaranya yaitu mulut kering, konstimasi, hipotensi orthostatik, 

impotensi, kegagalan ejakulasi, parkinson sindrom, akhatisia, 

dystonia, amenorhea, infertilitas, dan kegemukan. Chorphharmazin 

memiliki efek antipsikotik yang lemah dan efek sedatif yang kuat. 

Sedangkan Haloperidol digunakan untuk pengobatan skizofrenia 

kronis sehingga memiliki efek antipsikotik yang kuat dan efek sedatif 

yang lemah. Antipsikotik konvensional efektif untuk mengobati 

gejala positif dari skizofrenia tetapi kurang efektif untuk mengobati 

gejala negatif.  

2) Antipsikotik Atipikal  

        Beberapa obat yang termasuk antipsikotik atipikal yaitu 

clozapine, resperidone, ziprasidone, quetiapine, olanzapine, dan 

aripiprazole. Antipsikotik atipikal bekerja sebagai antagonis reseptor 

dopamine-serotonin. Golongan ini lebih efektif digunakan untuk 

mengatasi skizofrenia negatif dan gangguan kognitif pada pasien yang 

tidak berespon baik dengan antipsikotik konvensional. Antipsikotik 

atipikal memberikan efek agranulositosis pada penggunanya.  

b. Terapi Modalitas  

1) Terapi Guided Imagery 

        Berdasarkan hasil penelitian Hudaya et.,al, (2015) yang di 

lakukan di rumah sakit jiwa daerah Surakarta, terapi guide imagery 

dapat menurunkan tingkat kecemasan pada pasien skizofrenia. Terapi 

guided imagery dilakukan dengan menggunakan imajinasi individu 
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dengan terarah untuk mengurangi stres. Teknik relaksasi tersebut 

digunakan untuk mengalihkan perhatian dan mengurangi rasa cemas 

pada pasien (Hudaya, 2015).  

2) Terapi Perilaku 

        Terapi perilaku yang dapat digunakan yitu terapi perilaku 

kognitif. Terapi perilaku kognitif dapat merubah pola pikir yang 

negatif menjadi positif sehingga perilaku maladaptif yang timbul 

akibat pola pikir yang salah dapat berubah menjadi peliaku adaptif 

(Martin 2010, cit Nyumirah 2013). Jenis terapi lain yang dapat 

digunakan adalah penerapan ekonomi mata uang, dengan cara ini 

perilaku yang baik dihargai dengan mata uang yang dapat ditukar 

dengan bentuk penghargaan atau barang tertentu (Muttaqin & Dany, 

2011).  

3) Terapi Gerak  

        Terapi gerak merupakan terapi rehabilitasi sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pasien agar dapat hidup mandiri di 

masyarakat dan melatih pasien agar terbiasa dalam menjalankan 

aktivitasnya sehari-hari. Salah satu terapi gerak yang dapat diterapkan 

yaitu berolahraga, dimana kegiatan tersebut dapat merangsang 

pertumbuhan neuron di daerah tertentu yang mengalami kerusakan 

pada saat depresi dan menghilangkan kekakuan otot pada pasien 

sehingga pasien tidak malas dalam melakukan aktivitas (Maryatun, 

2015).  
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4) Terapi Aktivitas Kelompok  

        Terapi kelompok berfokus untuk menyadarkan pasien, 

meningkatkan hubungan interpersonal, membuat perubahan atau 

ketiganya (Keliat & Akemat, 2005 cit Handayani et.,al, 2013).  

C. Asuhan Keperawatan 

        Menurut Prabowo (2014), proses keperawatan jiwa adalah suatu 

proses penilaian masalah yang dinamis dalam usaha memperbaiki atau 

memelihara pasien sampai ke taraf optimum melalui suatu pendekatan 

yang sistematika untuk mengenal dan membantu memenuhi kebutuhan 

khusus pasien.  

        Tujuan dari proses keperawatan jiwa yaitu pemberian asuhan 

keperawatan berdasarkan dari kebutuhan pasien sehingga akan dicapai 

mutu dari pelayanan keperawatan yang optimal. Teridentifikasinya 

masalah dan kebutuhan pasien serta penyelesaian masalah berdasarkan 

prioritasnya. Penggunaan proses keperawatan dapat menghindarkan dari 

kegiatan perawatan yang bersifat rutinitas saja. Keperawatan jiwa 

merupakan interpersonal yang berusaha untuk meningkatkan dan 

mempertahankan perilaku sehingga pasien dapat berfungsi utuh sebagai 

manusia (Prabowo, 2014).  

        Standar praktik keperawatan jiwa meliputi pengkajian keperawatan, 

diagnosis keperawatan, identifikasi hasil, perencanaan keperawatan, 

implementasi, dan evaluasi (Nasir & Muhith, 2011).  
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1. Pengkajian  

        Menurut Prabowo (2014), Pengkajian adalah dasar utama dari 

proses keperawatan. Tahap pengkajian terdiri dari pengumpulan data 

dan perumusan kebutuhan atau masalah pasien. Data yang 

dikumpulkan melalui data biologis, psikologis, social dan spriritual 

(Keliar & Ana, 1998). Pada saat pengkajian, perawat jiwa 

mengumpulkan data kesehatan pasien. Pengkajian dapat dilakukan 

dengan wawancara yang membutuhkan keterampilan komunikasi yang 

efektif secara budaya dan linguistik. Selain wawancara, pengkajian 

dapat dilakukan dengan cara observasi perilaku, pencatatan, dan 

pengkajian pasien yang komprehensif serta sistem yang relevan 

sehingga memampukan perawat kesehatan jiwa untuk dapat bersuara 

dalam penilaian keadaan klinis dan merencanakan intervensi untuk 

pasien (Nasir & Muhith, 2011).  

        Adapun isi dari pengkajian keperawatan jiwa yang dilakukan 

yaitu identitas pasien, alasan masuk, riwayat penyakit sekarang, faktor 

presipitasi, faktor predisposisi, pemeriksaan fisik, pengkajian 

psikososial, dan status mental (Prabowo, 2014).  

2. Diagnosis Keperawatan 

        Diagnosa keperawatan adalah suatu cara mengidentifikasi, 

memfokuskan dan mengatasi kebutuhan spesifik pasien serta respon 

terhadap masalah aktual dan resiko tinggi mencakup respon adaptif 

maupun maladaptif serta stresor yang menunjang (Prabowo, 2014).  
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        Perawat kesehatan jiwa menganalisis data hasil pengkajian untuk 

menentukan diagnosis. Diagnosis harus mencerminkan respons koping 

adaptif dan maladaptif berdasarkan pada kerangka kerja keperawatan, 

misalnya NANDA. Diagnosis harus berkaitan dengan masalah-

masalah kesehatan atau keadaan penyakit, seperti yang tertulis dalam 

DSM atau ICD (Nasir & Muhith, 2011).  

        Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan 

diagnosa yaitu mengidentifikasi pola data, membandingkan data 

dengan keadaan adaptif, menganalisa dan mensintesa data, 

mengidentifikasi kebutuhan atau masalah pasien, membuat pohon 

masalah, merumuskan diagnosa keperawatan dan menyusun prioritas 

diagnosa keperawatan (Prabowo, 2014).  

3. Perencanaan Keperawatan 

        Rencana tindakan keperawatan terdiri dari tiga aspek yaitu tujuan 

umum, tujuan khusus, dan rencana tindakan keperawatan. Tujuan 

umum berfokus pada penyelesaian permasalahan (P) dari diagnosa 

tertentu. Tujuan umum dapat dicapai jika serangkaian tujuan khusus 

telah tercapai. Tujuan khusus berfokus pada penyelesaian etiologi (E) 

dari diagnosa tertentu. Tujuan khusus merupakan rumusan kemampuan 

pasien yang perlu dicapai atau dimiliki pasien. Untuk menetapkan 

tujuan umum dan tujuan khusus, perawat perlu memiliki kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan berhubungan kemitraan dengan pasien 

dan keluarganya (Prabowo, 2014).  
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4. Implementasi 

        Menurut Nasir & Muhith (2011), Perawat mengimplementasikan 

rencana asuhan dengan menggunakan rentan intervensi yang lebar dan 

dirancang untuk mencegah sakit mental dan fisik, serta 

mempertahankan dan mengembalikan kesehatan fisik dan mental. 

Intervensi yang dapat diberikan oleh perawat diantaranya yaitu 

konseling, meningkatkan perawatan diri, skrining intake dan evaluasi, 

intervensi psikobiologi, pendidikan kesehatan, manajemen kasus, 

psikoterapi dll.  

5. Evaluasi 

        Prabowo (2014) menjelaskan, evaluasi merupakan proses 

berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan kepada 

pasien. Evaluasi dapat dibagi dua yaitu evaluasi proses atau formatif 

yang dilakukan setiap selesai melakukan tindakan, dan evaluasi hasil 

atau sumatif yang dilakukan dengan membandingkan antara respons 

pasien dan tujuan khusus serta umum yang telah ditentukan.  

        Evaluasi dapat dilakukan dnegan menggunakan pendekatan 

SOAP, yaitu :  

S : Respon subjektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah 

dilaksanakan.  

O : Respon objektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah 

dilaksanakan.  
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A : Analisis ulang atas data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan 

apakah masalah masih tetap atau muncul masalah baru atau data yang 

kontraindikasi dengan masalah yang ada.  

P : Perencanaan atau tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada 

respon pasien yang terdiri dari tindakan lanjut pasien dan tindakan 

lanjut oleh perawat.  

D. Kerangka Konsep 

 

Baik    

Cukup   

Kurang 

Tidak 

 

  

 

 

Skema 2.1 Kerangka Konsep

 Pelaksanaan Asuhan 

Keperawatan Pasien 

Skizofrenia 

- Pengkajian 

Keperawatan 

- Diagnosa Keperawatan 

- Perencanaan 

Keperawatan 

- Tindakan Keperawatan 

- Evaluasi Keperawatan 

- Catatan Asuhan 

Keperawatan 

 


