
 

1 Modul Pembelajaran Role Play Mahasiswa Keperawatan 

MODUL PEMBELAJARAN  

ROLE PLAY TRIASE PENDIDIKAN 

KEPERAWATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusun: 

Leli Rezky Dwi Oktavia., S.Kep.,Ns 

 

 

 

MAGISTER KEPERAWATAN 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2019 



 

2 Modul Pembelajaran Role Play Mahasiswa Keperawatan 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat 

serta karunia Nya, saya menyambut dengan baik 

tersusunnya modul pembelajaran role play triase 

pada pendidikan keperawatan, karena kebutuhan 

pembelajaran triase sangat dibutuhkan oleh 

mahasiswa keperawatan dalam melaksanakan 

pembelajaran akademik dan klinik. 

Modul ini digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran role play triase berdasarkan referensi 

dari buku dan jurnal kegawatdaruratan medis 

maupun pengalaman di lapangan khususnya dalam 

triase.  

Semoga buku ini dapat digunakan sebagai 

panduan dalam pembelajaran role play triase dan 

bermanfaat untuk pembelajaran di akademik dan 

klinis, saya menyadari masih banyak kekurangan 

dalam penyusunan buku panduan ini, kami ucapkan 

terima kasih atas masukan, saran dan kritiknya demi 

kesempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. 

 

Yogyakarta, 28 November 2019 

Hormat kami 

 

Penulis 
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A. Pengertian Role Play Triase 

Metode pembelajaran role play adalah 

metode dengan cara mendramatisasikan keadaan 

atau menirukan aktivitas tertentu atau karakter 

khusus yang dilakukan dengan cara 

mengarahkan mahasiswa (Ridwan, 2016). 

Triage merupakan suatu proses 

mengidentifikasi dan memprioritaskan 

seseorang yang digunakan dalam situasi militer, 

kondisi bencana dan UGD. Triase bertujuan 

untuk menentukan prioritas pasien berdasarkan 

urgensi dari kondisi pasien, dan untuk 

memastikan bahwa perawat dan tim kesehatan 

lainnya yang berada di UGD dapat 

melaksanakan perannya secara optimal 

(Varndell et al., 2019) 

Role play triase adalah sebuah metode 

pembelajaran dengan bermain peran atau 

menirukan proses mengidentifikasi dan 

memprioritaskan pasien berdasarkan urgensi 

dari kondisi pasien dalam situasi militer, kondisi 

bencana dan UGD.  

 

 

 

PANDUAN PEMBELAJARAN  

ROLE PLAY TRIASE 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Pemberian metode pembelajaran role play 

bertujuan agar role play dapat digunakan sebagai 

inovasi pembelajaran pada pendidikan triase 

untuk mahasiswa keperawatan 

 

C. Manfaat 

Manfaat pembelajaran role play pada 

Pendidikan keperawatan adalah (Yu & Kang, 

2017; Sato et al., 2017; Ziapour, Mahmoodi and 

Dehghan, 2018;  Delnavaz et al., 2018; Vizeshfar 

et al., 2016) : 

1. Meningkatkan komunikasi  

2. Meningkatkan pengetahuan 

3. Meningkatkan kemampuan psikomotorik 

4. Memotivasi untuk refleksi diri 

5. Meningkatkan berpikir kritis 

6. Meningkatkan efikasi diri 

 

D. Sasaran 

Mahasiswa S1 Keperawatan  
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E. Strategi Pelaksanaan Role Play Triase 

1. Persiapan role play 

a. Menyiapkan modul pembelajaran role 

play triase yang berisi tentang prosedur 

pelaksanaan role play dan skenario role 

play 

b. Menyiapkan dokumen  dan alat tulis dan 

perlengkapan yang dibutuhkan ketika 

role play triase 

c. Membuat jadwal penggunaan 

laboratorium gawat darurat 

d. Menyiapkan  setting laboratorium untuk 

pelaksanaan role play triase 

e. Pembentukan kelompok  

f. Menyampaikan masalah yang diangkat 

g. Mahasiswa memilih peran dan 

menyiapkan diri 

2. Pelaksanaan role play 

1. Sebelum pelaksanaan role play 

1) Briefing (15 menit) 

a) Mengingatkan kepada 

mahasiswa untuk tidak makan 

dan minum 

b) Tidak menggunakan alat tulis 

selama proses role play triase 

berlangsung  

c) Menyampaikan skenario kasus 

dan tujuan pembelajaran 

d) Mengorientasikan ruangan 

kepada mahasiswa 
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2) Pelaksanaan role play  

Instruktur role play triase adalah 

dosen keperawatan gawat darurat. 

Pelaksanaan role play triase  <5 menit  

3. Diskusi dan evaluasi  

1. Mengajukan pertanyaan.  

2. Melakukan evaluasi pelaksanaan role 

play triase.  

3. Waktu dalam pelaksanaan diskusi dan 

evaluasi selama 10 menit. 

4. Pelaksanaan role play ulang 

Melaksanakan role play triase ulang < 5 

menit untuk kelompok yang terdapat 

kesalahan saat melaksanakan triase.  

5. Pengambilan kesimpulan dari role play 

Setelah pelaksanaan role play triase, 

mahasiswa dapat menyimpulkan berbagai 

pengalaman yang didapatkan dan 

kesimpulan dari role play triase. 
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A. Persiapan role play 

1. Mendapatkan modul pembelajaran role play 

triase 

2. Mendapatkan informasi dari instruktur 

terkait : 

a. Jadwal pelaksanaan role play 

b. Ruang role play  

c. Pembentukan kelompok  

d. Topik yang diangkat 

e. Semua mahasiswa memilih peran dan 

menyiapkan diri 

 

B. Pelaksanaan role play 

1. Briefing (15 menit) 

a. Mahasiswa tidak makan dan minum 

b. Mahasiswa tidak menggunakan alat tulis 

selama proses role play triase berlangsung  

c. Mahasiswa melakukan orientasi ruangan  

2. Pelaksanaan role play  

Mahasiswa melaksanakan role play triase 

dengan waktu < 5 menit  

3. Diskusi dan evaluasi  

a. Mahasiswa mengajukan pertanyaan.  

b. Mahasiswa melakukan diskusi dengan 

instruktur 

4. Pelaksanaan role play ulang 

PANDUAN 

UNTUK MAHASISWA 
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Mahasiswa melaksanakan role play triase 

ulang < 5 menit untuk kelompok yang terdapat 

kesalahan saat melaksanakan triase.  

5. Pengambilan kesimpulan dari role play 

Mahasiswa menyimpulkan pengalaman yang 

didapatkan 
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A. Persiapan Role Play 

1. Menyiapkan dan memahami modul 

pembelajaran role play triase  

2. Menyiapkan dokumen  dan alat tulis dan 

perlengkapan yang dibutuhkan  

3. Membuat jadwal penggunaan laboratorium 

gawat darurat 

4. Menyiapkan  setting laboratorium untuk 

pelaksanaan role play triase 

5. Membentuk kelompok  

6. Menyampaikan masalah yang diangkat 

7. Memastikan informasi kepada mahasiswa 

terkait: Jadwal pelaksanaan role play, Ruang 

role play, Pembentukan kelompok, Topik 

yang diangkat, Semua mahasiswa memilih 

peran dan menyiapkan diri 

 

B. Pelaksanaan Role Play 

1. Sebelum pelaksanaan role play 

a. Briefing (15 menit) 

1) Mengingatkan kepada mahasiswa 

untuk tidak makan dan minum dan 

tidak menggunakan alat tulis selama 

proses role play triase berlangsung  

2) Menyampaikan skenario kasus dan 

tujuan pembelajaran 

PANDUAN 

UNTUK FASILITATOR 
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3) Mengorientasikan ruangan kepada 

mahasiswa 

2. Pelaksanaan role play  

Memantau pelaksanaan role play triase  

dengan waktu <5 menit pada tiap kelompok 

3. Diskusi dan evaluasi  

Melakukan evaluasi pelaksanaan role play 

triase.  

4. Pelaksanaan role play ulang 

Menginstruksikan kepada mahasiswa untuk 

melaksanakan role play triase ulang dengan 

waktu <5 menit untuk kelompok yang 

terdapat kesalahan saat melaksanakan triase.  

5. Pengambilan kesimpulan dari role play 

Menyimpulkan pengalaman yang didapat 

mahasiswa dari role play triase. 
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A. Definisi Triase 

Triage adalah proses mengidentifikasi dan 

memprioritaskan seseorang yang digunakan 

dalam situasi militer, kondisi bencana dan UGD. 

Triase bertujuan untuk menentukan prioritas 

pasien berdasarkan urgensi dari kondisi pasien, 

dan untuk memastikan bahwa perawat dan tim 

kesehatan lainnya yang berada di UGD dapat 

melaksanakan perannya secara optimal 

(Varndell, Hodge, & Fry, 2019) 

 

B. Proses Pelaksanaan Triase 

Proses pelaksanaan triase adalah (Kurniati, 

Yanny, & Silwi, 2018; (Peng & Hammad, 

2015): 

1. Pengkajian Cepat 

Tabel Penilaian Awal Triase 

KOMPONEN HASIL 

Lihat 1) Kepatenan jalan nafas 

2) Frekuensi napas 

3) Tanda-tanda perdarahan eksternal 

4) Tingkat kesadaran 

5) Tanda-tanda nyeri 

6) Kondisi dan warna kulit 

KONSEP TRIASE 
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KOMPONEN HASIL 

7) Penyakit kronis 

8) Deformatis 

9) Berat badan 

10) Aktivitas 

11) Perilaku umum 

12) Adanya balutan 

13) Pakaian 

Dengar 1) Suara jalan napas 

2) Pola bicara 

3) Interaksi dengan orang lain 

Bau 1) Feses, urine, muntah, keton, alcohol 

2) Kebersihan diri kurang, rokok, infeksi 

kimiawi 

 

2. Wawancara triase 

Tujuan dilaksnakannya wawancara 

triase adalah untuk menentukan keluhan 

utama, mengetahui tanda gejala pasien dan 

melakukan pemeriksaan untuk menetapkan 

level kegawatan pada pasien. Pada saat 

proses berlangsungnya wawancara sangat 

singkat. Perawat triase mendapatkan 

informasi dari pasien atau keluarga pasien 

bahwa mereka ingin berobat.   

Kemudian perawat memperkenalkan diri 

dan menentukan keluhan utama dan riwayat 

penyakit sekarang. Dari temuan yang 
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didapatkan, perawat melakukan pengkajian 

dengan berfokus pada masalah dan 

mengukur tanda-tanda vital pada pasien. 

Selanjutnya perawat menentukan level 

kegawatan berdasarkan dari pengkajian yang 

didapatkan. Kemudian alur selanjutnya 

adalah pasien masuk ke ruang pendaftaran 

dan menunggu diruang tunggu atau ke ruang 

perawatan UGD. 

3. Dokumentasi triase 

Untuk mendukung kriteria level 

kegawatan, dokumentasi triase harus jelas 

dan ringkas. Kebijakan triase yang mencakup 

persyaratan dokumentasi harus dimiliki oleh 

rumah sakit. 

 

C. Sistem Triase  

Sistem triase yang digunakan dalam 

pelaksanaan role play adalah Australasian 

Triage Scale (ATS). ATS merupakan skala 

penilaian triase gawat darurat lima tingkat yang 

telah dikembangkan di Australia. ATS dapat 

diterapkan pada orang dewasa dan anak-anak 

dalam pengambilan keputusan triase oleh 

perawat (Mirhaghi, Heydari, Mazlom, & 

Ebrahimi, 2015). Australasian Triage Scale 
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(ATS) telah digunakan di semua departemen 

darurat Australia sejak 1994. Setiap tingkat 

prioritas memiliki batas waktu yang ditetapkan 

untuk di lakukan evaluasi oleh dokter. (Christ, 

Grossmann, Winter, Bingisser, & Platz, 2010).  
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D. Labelisasi Triase 

1. Merah 
Kode warna merah diberikan kepada pasien 

yang jika tidak diberikan penanganan 

dengan cepat maka pasien pasti akan 

meninggal, dengan syarat pasien tersebut 

masih memiliki kemungkinan untuk dapat 

hidup. Contoh : pasien dengan gangguan 

pernapasan, trauma kepala dengan ukuran 

pupil mata yang tidak sama, dan perdarahan 

hebat 

2. Kuning 

Kode warna kuning diberikan kepada pasien 

yang memerlukan perawatan segera, namun 

masih dapat ditunda karena ia masih dalam 

kondisi stabil. Pasien dengan kode kuning 

masih memerlukan perawatan di rumah 

sakit dan pada kondisi normal akan segera 

ditangani. Contoh : pasien dengan patah 

tulang di beberapa tempat, patah tulang paha 

atau panggul, luka bakar luas, dan trauma 

kepala. 

3. Hijau 
Kode warna hijau diberikan kepada mereka 

yang memerlukan perawatan namun masih 

dapat ditunda. Biasanya pasien cedera yang 
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masih sadar dan bisa berjalan masuk dalam 

kategori ini. Ketika pasien lain yang dalam 

keadaan gawat sudah selesai ditangani, 

maka pasien dengan kode warna hijau akan 

ditangani. Contoh : pasien dengan patah 

tulang ringan, luka bakar minimal, atau luka 

ringan. 
4. Putih 

Kode warna putih diberikan kepada pasien 

hanya dengan cedera minimal di mana tidak 

diperlukan penanganan dokter 
5. Hitam 

Kode warna hitam diberikan kepada pasien 

yang setelah diperiksa tidak menunjukkan 

tanda-tanda kehidupan. Misalnya, mereka 

yang masih hidup namun mengalami cedera 

yang amat parah sehingga meskipun segera 

ditangani, pasien tetap akan meninggal 
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Kelompok 1 (PENYAKIT) 

Pada malam hari Ny. C datang ke rumah sakit  

di antar oleh suaminya dengan keadaan bernapas 

secara spontan dan sesak. Tanda tanda vital : Nadi 

100 x/menit, RR 18x /menit, CRT 2 detik. Pada saat 

perawat melakukan pengkajian, perawat memberi 

perintah untuk mengangkat kedua tangan, pasien 

dapat mengangkat kedua tangan tetapi dengan 

gerakan lambat. Kemudian perawat 

mengkategorikan pasien. 

 

Perawat :Selamat malam Bapak dan 

Ibu (sambal berjabat tangan) 

Suami dan Ny. C  :Selamat malam sus 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat 

…….(menyebutkan nama) 

yang bertugas pada malam ini. 

Ny. C   : Iya sus benar 

Perawat  :Baik silahkan bapak duduk 

disini, dan ibu silahkan tidur 

disini (sambil mengarahkan 

tempat tidur untuk pasien dan 

memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

SKENARIO ROLE PLAY TRIASE 1 

 



 

19 Modul Pembelajaran Role Play Mahasiswa Keperawatan 

Ny. C  : Terima kasih sus 

Perawat   : Nama lengkap ibu siapa? 

Ny. C   : Nama saya ………… 

Perawat   : ibu tinggal dimana? 

Ny. C   : saya tinggal di……… 

Perawat   : Usia ibu berapa? 

Ny. C   : saya berusia 50 tahun sus 

Perawat : apa yang ibu rasakan 

sekarang? 

Ny. C :Saya merasa badan saya 

lemas dan nyeri pada tangan 

saya sus 

Perawat : sudah berapa lama ibu 

merasakan keluhan ini? 

Ny. C : sudah 3 hari sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, 

apakah ibu pernah berobat 

ke tempat lain? 

Ny. C : tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat 

alergi makanan, obat atau 

yang lainnya? 

Ny. C : tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai 

riwayat sakit sebelumnya? 



 

20 Modul Pembelajaran Role Play Mahasiswa Keperawatan 

Ny. C :Saya dulu pernah asam urat 

tinggi sus 

Suami Ny. C :Istri saya akhir-akhir ini 

sering makan jerohan ayam 

sus, setelah makan jerohan 

ayam istri saya merasakan 

nyeri di tangannya dan 

merasa berat jika 

mengangkat sesuatu 

Perawat :Apakah ada masalah lain 

pada bagian tubuh tertentu? 

Ny. C :Tidak ada sus, hanya nyeri 

pada bagian tangan saya.  

Perawat :Coba ibu angkat kedua 

tangannya 

Ny. C :Baik sus, (sambil 

mengangkat kedua tangan 

dengan lambat) 

Perawat : Apa yang ibu rasakan? 

Ny. C : Nyeri sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, 

apakah setiap saat atau 

sering hilang timbul? 

Ny. C :Nyerinya hilang timbul sus, 

biasanya nyeri pada pagi 
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hari saat bangun tidur dan 

malam hari sebelum tidur 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-

10, nyeri yang ibu rasakan di 

skala berapa? 

Ny. C :Pada skala 6 sus 

Perawat :Baik bu, setalah ini ibu akan 

di periksa oleh dokter ya. 

Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat). 
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Kelompok 2 (TRAUMA) 

Pada pagi pukul 08.00 WIB ada pasien datang 

ke rumah sakit di antar oleh polisi dengan kondisi 

tidak sadarkan diri, tidak bernafas dan berlumuran 

darah akibat kecelakaan. Setelah dilakukan tindakan 

dengan membuka airway dan RJP pasien tetap tidak 

bernafas dan jantungnya tidak berdetak. Kemudian 

perawat mengkategorikan pasien. 

 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Polisi  :Selamat pagi sus, saya membawa 

korban tabrak lari atas nama saudara 

K, ini kartu identitasnya. 

Perawat :Apakah korban sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Polisi :Korban sudah lama tidak sadarkan 

diri sejak saya menemukannya di 

jalan 

Perawat :Baik pak saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Polisi  : Iya sus 

(perawat melakukan pengkajian pada Pasien K) 

Perawat :Selamat pagi mas (sambil menepuk 

lengan pasien) 
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Pasien  :(pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat :(perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas, nadi tidak 

teraba dok. 

Dokter :Mari kita lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan Dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Tidak ada harapan hidup lagi pasien 

ini, hentikan tindakan kita, pasien 

sudah meninggal dunia 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Silahkan masukkan pasien ke 

ruangan  

(perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 3 (GANGGUAN SISTEM 

KARDIOVASKULAR) 

Pada saat dinas malam Di RS W dibagian Unit 

Gawat Darurat sangat ramai pasien, tiba-tiba datang 

2 pasien mengalami kecelakaan yang datang secara 

bersamaan. Yaitu Ny. S dengan kondisi berteriak-

teriak, mempunyai keluhan perdarahan di kaki 

kanan. Dan Ny. P mengeluh nyeri dada sejak 2 jam 

yang lalu. Perawat harus memilih pasien untuk 

dilakukan pengkajian sehingga akan cepat dan tepat 

untuk ditangani.  

 

Ny. S :Aduh sakit sus, sakit dok (sambil 

berteriak kesakitan) 

Ny. P :(sambil bernafas cepat dan 

menahan nyeri dada) 

(Melihat kondisi pasien, perawat langsung menuju 

pasien) 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Pasien  :Iya sus benar 

Perawat :Baik silahkan silahkan tidur disini 

(sambil mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan memposisikan 

pasien di tempat tidur).  
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Pasien :Terima kasih sus 

Perawat  :Nama lengkap ibu siapa? 

Pasien  :Nama saya ………… 

Perawat  :Ibu tinggal dimana? 

Pasien  :Saya tinggal di……… 

Perawat  :Usia ibu berapa? 

Pasien  :Saya berusia 55 tahun sus 

Perawat  :Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Pasien :Saya merasa nyeri dada dan sesak 

Perawat :Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Pasien :Sejak  kemarin sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Pasien :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Pasien :Tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Pasien :Saya punya riwayat sakit jantung sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Pasien :Tidak ada sus, hanya nyeri pada dada 

saja 
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Perawat :Bagaimana nyeri yang ibu rasakan? 

Pasien :Nyerinya menjalar sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, apakah 

setiap saat atau sering hilang timbul? 

Pasien :Nyerinya hilang timbul sus 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-10, nyeri 

yang ibu rasakan di skala berapa? 

Pasien :Pada skala 7 sus 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

32x/menit, nadi : 105x/menit dan 

tekanan darah 140x/menit suhu 

36,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu. Baik 

bu, setalah ini ibu akan di periksa oleh 

dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 4 (TRAUMA KEPALA) 

Pasien datang bersama dengan keluarganya pada 

pukul 07.00 di RS K dengan kondisi tidak bernafas 

dan terjadi pendarahan di telinga akibat jatuh dari 

lantai 2. Perawat melakukan pengkajian kepada 

pasien tersebut dan setelah dilakukan tindakan 

dengan membuka jalan nafas pasien bisa kembali 

bernafas, tetapi tidak bisa bernapas spontan. 

Kemudian perawat mengkategorikan pasien. 

 

(Ketika di ruang triase) 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Istri pasien :Selamat pagi sus, saya membawa 

suami saya tiba-tiba dia tidak 

sadarkan diri 

Perawat :Apakah suami ibu sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Istri pasien :Suami saya tidak sadarkan diri 

sejak sejak 1 jam yang lalu 

Perawat :Baik bu, saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Istri pasien :Iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien) 
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Perawat :Selamat pagi pak (sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien  :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat :(Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas, nadi teraba 

dok. 

Dokter :Mari pasang alat bantu jalan nafas  

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway 

menggunakan alat bantu pernafasan, akhirnya pasien 

bias bernafas) 

Dokter  :Akhirnya pasien sadarkan diri. 

Pantau selalu pernafasannya ya sus 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Setelah ini silahkan masukkan 

pasien ke ruangan  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori 
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Kelompok 5 (GANGGUAN PERNAFASAN) 

Pada malam hari Ny. H datang ke rumah sakit 

M dengan keluhan dyspnea, pada saat perawat 

melakukan pengkajian ditemukan tanda-tanda vital : 

RR<33 x/menit, CRT 2 detik, Nadi 101 x/menit. 

Kemudian perawat mengkategorikan pasien. 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Suami Ny. H  : Iya sus 

Perawat : Baik silahkan Bapak duduk disini, 

dan ibu silahkan tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur untuk 

pasien dan memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Suami Ny. H : Terima kasih sus 

Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Ny. H  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Ny. H  : Saya tinggal di……… 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Ny. H  : Saya berusia 50 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Ny. H : Saya merasa dan sesak sus 

Perawat : Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 
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Ny. H : Sejak  tadi pagi sus 

Perawat : Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Ny. H :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Ny. H :Tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Ny. H :Saya punya riwayat sakit paru-paru 

basah sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Ny. H :Tidak ada sus, hanya sesak saja 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

33x/menit, nadi : 101x/menit dan 

tekanan darah 160x/menit suhu 

37,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu. Baik 

bu, setalah ini ibu akan di periksa oleh 
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dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 6 (TRAUMA DAN GANGGUAN 

PERNAFASAN) 

Telah terjadi kecelakaan mobil menabrak 

pembatas jalan di Tol C Kota B yang menyebabkan 

1 korban dengan luka berat yang di bawa ke RS K 

untuk mendapatkan pertolongan. Korban yang 

ditangani henti nafas, kemudian dilakukan 

pengkajian dan tindakan chen lift pada korban, tetap 

tidak bernafas, selanjutnya dilakukan pembukaan 

jalan nafas, korban tetap tidak bernafas. Kemudian 

perawat mengkategorikan pasien tersebut. 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Polisi  :Selamat pagi sus, saya membawa 

korban kecelakaan di tol C kota B 

dengan luka berat dan tidak 

sadarkan diri. 

Perawat :Apakah korban sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Polisi :Korban sudah lama tidak sadarkan 

diri sejak kecelakaan terjadi. Ini 

identitas korban 

Perawat :Baik pak saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Polisi  : Iya sus 
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(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien D) 

Perawat : Selamat pagi pak(sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat : (Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat : Korban tidak bernafas dok 

Dokter : Mari kita lakukan chin lift 

(Perawat dan dokter melakukan chin lift) 

Dokter : Sekarang  lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Hentikan tindakan kita, pasien sudah 

meninggal dunia 

Perawat : iya dok  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 7 (LUKA MINOR) 

Pada bulan Februari terjadi bencana tanah 

longsor di wilayah B. Terdapat  beberapa korban 

dengan luka-luka ringan di bawa ke rumah sakit H 

untuk mendapatkan pertolongan. Perawat 

melakukan pengkajian pada salah satu korban 

dengan luka ringan. Setelah dilakukan pengkajian, 

perawat melakukan pengkategorian pasien. 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Suami dan Ny. F: Iya sus 

Perawat : Baik silahkan Bapak duduk disini, 

dan ibu silahkan tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur untuk 

pasien dan memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Suami Ny. F : Terima kasih sus 

Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Ny. F  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Ny. F  : Saya tinggal di………, rumah saya 

terkena longsor sus 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Ny. F  : Saya berusia 40 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 
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Ny. F : Saya merasa pusing dan nyeri pada 

luka di kaki sus  

Perawat : Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Ny. F : Sejak  tertimpa longsoran dari bukit 

sus yang menimpa rumah saya, saya 

terkena sedikit. 

Perawat : Sebelum datang kesini, apakah ibu 

mendapat pertolongan dari tim medis 

yang lain? 

Ny. F : Tidak sus,  

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Ny. F : Tidak ada sus 

Perawat : Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Ny. F : Saya punya riwayat sakit magh sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Ny. F : Tidak ada sus, hanya nyeri pada kaki 

akibat tertimpa puing genting 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Ny. F  : Iya sus 

Perawat : Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

17x/menit, nadi : 102x/menit dan 
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tekanan darah 120x/menit suhu 

36,7°C 

Ny. F : Apakah itu normal sus? 

Perawat : Masih dalam batas normal bu. Akan 

tetapi nadinya masih tinggi karena ibu 

masih mengalami nyeri. Baik bu, 

setalah ini ibu akan di periksa oleh 

dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 8 (PENYAKIT) 

Pada malam hari Tn. M datang ke rumah sakit  

di antar oleh anaknya dengan keadaan bernapas 

secara spontan, batuk dan sesak. Tanda tanda vital : 

Nadi 104 x/menit, RR 18x /menit, CRT 2 detik. Pada 

saat perawat melakukan pengkajian, perawat 

memberi perintah untuk mengangkat kedua tangan 

dan kaki, Tn.M dapat mengangkat kedua tangan dan 

kaki tetapi dengan gerakan lambat. Kemudian 

perawat melakukan pengkategorian pasien. 

 

Perawat : Selamat malam Bapak dan 

Ibu (sambal berjabat tangan) 

Anak dan Tn. M  : Selamat malam sus 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat 

……. (menyebutkan nama) 

yang bertugas pada malam ini. 

Anak    : Iya sus 

Perawat  : Baik silahkan ibu duduk 

disini, dan bapak silahkan 

tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan 

memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Anak  : Terima kasih sus 
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Perawat  :Nama lengkap bapak ibu 

siapa? 

Anak   : Nama lengkap bapak saya 

………… 

Perawat   : Bapaknya tinggal dimana? 

Anak   : Saya tinggal di……… 

Perawat   : Usia bapaknya berapa? 

Anak   : Bapak saya berusia 70 tahun  

Perawat :Apa yang bapak rasakan 

sekarang?(sambil mendekati 

pasien) 

Tn. M :Saya merasa badan saya 

lemas dan sesak dan nyeri 

pada tangan dan kaki saya 

sus 

Perawat :Sudah berapa lama bapak 

merasakan keluhan ini? 

Tn. M :Sudah 4 hari sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, 

apakah bapak pernah 

berobat ke tempat lain? 

Tn. M :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat 

alergi makanan, obat atau 

yang lainnya? 
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Tn. M : Saya alergi seafood 

Perawat :Apakah bapak mempunyai 

riwayat sakit sebelumnya? 

Tn. M :Saya punya sakit asam urat 

sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain 

pada bagian tubuh tertentu? 

Tn. M :Tidak ada sus, hanya nyeri 

pada bagian tangan dan kaki 

saya.  

Perawat :Coba bapak angkat kedua 

tangannya 

Tn. M :(Sambil mengangkat kedua 

tangan dengan lambat) 

Perawat :Sekarang coba angkat 

kedua kakinya pak 

Tn. M :(Sambil mengangkat kedua 

kaki dengan lambat) 

Perawat :Apa yang bapak rasakan? 

Tn. M :Nyeri sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya pak, 

apakah setiap saat atau 

sering hilang timbul? 

Tn. M :Nyerinya hilang timbul sus, 

biasanya nyeri pada pagi 
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hari saat bangun tidur dan 

malam hari sebelum tidur 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-

10, nyeri yang bapak rasakan 

di skala berapa? 

Tn. M :Pada skala 5 sus 

Perawat :Baik pak, setalah ini bapak 

akan di periksa oleh dokter 

ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 9 (GANGGUAN SISTEM 

KARDIOVASKULAR) 

Pada saat dinas pagi Di RS L dibagian Unit 

Gawat Darurat sangat ramai pasien, tiba-tiba datang 

pasien mengalami kecelakaan yang datang secara 

bersamaan. Yaitu Ny. P dengan kondisi berteriak-

teriak, mempunyai keluhan perdarahan di tangan 

kanan. Dan Ny. K mengeluh nyeri dada sejak 2 jam 

yang lalu dan muntah-muntah. Perawat harus 

memilih pasien untuk dilakukan pengkajian 

sehingga akan cepat dan tepat untuk ditangani.  

Ny. P : Aduh sakit sus, sakit dok (sambil 

berteriak kesakitan) 

Ny. K :(Sambil bernafas cepat dan 

menahan nyeri dada) 

(Melihat kondisi pasien, perawat langsung menuju 

pasien) 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Pasien  : Iya sus benar 

Perawat : Baik silahkan silahkan tidur disini 

(sambil mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan memposisikan 

pasien di tempat tidur).  

Pasien : Terima kasih sus 
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Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Pasien  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Pasien  : Saya tinggal di……… 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Pasien  : Saya berusia 55 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Pasien : Saya merasa nyeri dada dan muntah-

muntah sus 

Perawat :Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Pasien :Sejak  2 jam yang lalu sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Pasien :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Pasien : Saya alergi kacang sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Pasien :Saya punya riwayat sakit jantung dan 

magh sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 
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Pasien :Tidak ada sus, hanya nyeri pada dada 

saja 

Perawat : Bagaimana nyeri yang ibu rasakan? 

Pasien : Nyerinya menjalar sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, apakah 

setiap saat atau sering hilang timbul? 

Pasien :Nyerinya hilang timbul sus 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-10, nyeri 

yang ibu rasakan di skala berapa? 

Pasien :Pada skala 6 sus 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

20x/menit, nadi : 105x/menit dan 

tekanan darah 130x/menit suhu 

36,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu untuk 

nadinya. Baik bu, setalah ini ibu akan 

di periksa oleh dokter ya. Silahkan 

masuk ke ruang pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 10 (TRAUMA) 

Pada pagi hari pukul 06.00 WIB ada pasien 

datang ke rumah sakit di antar oleh keluarga. 

Keluarga menyatakan pasien jatuh di kamar mandi 

ketika memasang lampu. Keadaan pasien tidak 

sadarkan diri, nadi tidak teraba, pendarahan pada 

telinga dan hidung, tidak bernafas. Setelah dilakukan 

tindakan dengan membuka airway pasien tetap tidak 

bernafas. Kemudian perawat mengkategorikan 

pasien. 

 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Keluarga pasien :Selamat pagi sus, saya membawa 

kakak saya, dia tidak sadarkan diri 

sejak 1 jam yang lalu. 

Perawat :Baik pak saya akan memeriksa 

pasien terlebih dahulu 

Keluarga pasien: iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien) 

Perawat :Selamat pagi pak(sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 
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Perawat :(Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas dok, nadi 

tidak teraba, terdapat pendarahan di 

hidung dan telinga 

Dokter :Sekarang  lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Hentikan tindakan kita, pasien sudah 

meninggal dunia 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Silahkan masukkan pasien ke 

ruangan  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 1 (TRAUMA DAN GANGGUAN 

PERNAFASAN) 

Pada pagi pukul 08.00 WIB ada pasien datang 

ke rumah sakit di antar oleh polisi dengan kondisi 

tidak sadarkan diri, tidak bernafas dan berlumuran 

darah akibat kecelakaan. Setelah dilakukan tindakan 

dengan membuka airway dan RJP pasien tetap tidak 

bernafas dan jantungnya tidak berdetak. Kemudian 

perawat mengkategorikan pasien. 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Polisi  :Selamat pagi sus, saya membawa 

korban tabrak lari atas nama saudara 

K, ini kartu identitasnya. 

Perawat :Apakah korban sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Polisi :Korban sudah lama tidak sadarkan 

diri sejak saya menemukannya di 

jalan 

Perawat :Baik pak saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Polisi  : Iya sus 

(perawat melakukan pengkajian pada Pasien K) 

SKENARIO ROLE PLAY TRIASE 2 
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Perawat :Selamat pagi mas (sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien  :(pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat :(perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas, nadi tidak 

teraba dok. 

Dokter :Mari kita lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan Dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Tidak ada harapan hidup lagi pasien 

ini, hentikan tindakan kita, pasien 

sudah meninggal dunia 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Silahkan masukkan pasien ke 

ruangan  

(perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 2 (GANGGUAN SISTEM 

KARDIOVASKULAR) 

Pada saat dinas malam Di RS W dibagian Unit 

Gawat Darurat sangat ramai pasien, tiba-tiba datang 

2 pasien mengalami kecelakaan yang datang secara 

bersamaan. Yaitu Ny. S dengan kondisi berteriak-

teriak, mempunyai keluhan perdarahan di kaki 

kanan. Dan Ny. P mengeluh nyeri dada sejak 2 jam 

yang lalu. Perawat harus memilih pasien untuk 

dilakukan pengkajian sehingga akan cepat dan tepat 

untuk ditangani.  

 

Ny. S :Aduh sakit sus, sakit dok (sambil 

berteriak kesakitan) 

Ny. P :(sambil bernafas cepat dan 

menahan nyeri dada) 

(Melihat kondisi pasien, perawat langsung menuju 

pasien) 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Pasien  :Iya sus benar 

Perawat :Baik silahkan silahkan tidur disini 

(sambil mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan memposisikan 

pasien di tempat tidur).  
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Pasien :Terima kasih sus 

Perawat  :Nama lengkap ibu siapa? 

Pasien  :Nama saya ………… 

Perawat  :Ibu tinggal dimana? 

Pasien  :Saya tinggal di……… 

Perawat  :Usia ibu berapa? 

Pasien  :Saya berusia 55 tahun sus 

Perawat  :Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Pasien :Saya merasa nyeri dada dan sesak 

Perawat :Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Pasien :Sejak  kemarin sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Pasien :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Pasien :Tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Pasien :Saya punya riwayat sakit jantung sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Pasien :Tidak ada sus, hanya nyeri pada dada 

saja 
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Perawat :Bagaimana nyeri yang ibu rasakan? 

Pasien :Nyerinya menjalar sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, apakah 

setiap saat atau sering hilang timbul? 

Pasien :Nyerinya hilang timbul sus 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-10, nyeri 

yang ibu rasakan di skala berapa? 

Pasien :Pada skala 7 sus 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

32x/menit, nadi : 105x/menit dan 

tekanan darah 140x/menit suhu 

36,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu. Baik 

bu, setalah ini ibu akan di periksa oleh 

dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 3 (PENYAKIT) 

Pada malam hari Ny. C datang ke rumah sakit  

di antar oleh suaminya dengan keadaan bernapas 

secara spontan dan sesak. Tanda tanda vital : Nadi 

100 x/menit, RR 18x /menit, CRT 2 detik. Pada saat 

perawat melakukan pengkajian, perawat memberi 

perintah untuk mengangkat kedua tangan, pasien 

dapat mengangkat kedua tangan tetapi dengan 

gerakan lambat. Kemudian perawat 

mengkategorikan pasien. 

 

Perawat :Selamat malam Bapak dan 

Ibu (sambal berjabat tangan) 

Suami dan Ny. C  :Selamat malam sus 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat 

…….(menyebutkan nama) 

yang bertugas pada malam ini. 

Ny. C   : Iya sus benar 

Perawat  :Baik silahkan bapak duduk 

disini, dan ibu silahkan tidur 

disini (sambil mengarahkan 

tempat tidur untuk pasien dan 

memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Ny. C  : Terima kasih sus 

Perawat   : Nama lengkap ibu siapa? 
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Ny. C   : Nama saya ………… 

Perawat   : ibu tinggal dimana? 

Ny. C   : saya tinggal di……… 

Perawat   : Usia ibu berapa? 

Ny. C   : saya berusia 50 tahun sus 

Perawat : apa yang ibu rasakan 

sekarang? 

Ny. C :Saya merasa badan saya 

lemas dan nyeri pada tangan 

saya sus 

Perawat : sudah berapa lama ibu 

merasakan keluhan ini? 

Ny. C : sudah 3 hari sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, 

apakah ibu pernah berobat 

ke tempat lain? 

Ny. C : tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat 

alergi makanan, obat atau 

yang lainnya? 

Ny. C : tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai 

riwayat sakit sebelumnya? 

Ny. C :Saya dulu pernah asam urat 

tinggi sus 
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Suami Ny. C :Istri saya akhir-akhir ini 

sering makan jerohan ayam 

sus, setelah makan jerohan 

ayam istri saya merasakan 

nyeri di tangannya dan 

merasa berat jika 

mengangkat sesuatu 

Perawat :Apakah ada masalah lain 

pada bagian tubuh tertentu? 

Ny. C :Tidak ada sus, hanya nyeri 

pada bagian tangan saya.  

Perawat :Coba ibu angkat kedua 

tangannya 

Ny. C :Baik sus, (sambil 

mengangkat kedua tangan 

dengan lambat) 

Perawat : Apa yang ibu rasakan? 

Ny. C : Nyeri sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, 

apakah setiap saat atau 

sering hilang timbul? 

Ny. C :Nyerinya hilang timbul sus, 

biasanya nyeri pada pagi 

hari saat bangun tidur dan 

malam hari sebelum tidur 
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Perawat :Jika saya berikan skala 1-

10, nyeri yang ibu rasakan di 

skala berapa? 

Ny. C :Pada skala 6 sus 

Perawat :Baik bu, setalah ini ibu akan 

di periksa oleh dokter ya. 

Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat). 
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Kelompok 4 (GANGGUAN PERNAFASAN) 

Pada malam hari Ny. H datang ke rumah sakit 

M dengan keluhan dyspnea, pada saat perawat 

melakukan pengkajian ditemukan tanda-tanda vital : 

RR<33 x/menit, CRT 2 detik, Nadi 101 x/menit. 

Kemudian perawat mengkategorikan pasien. 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Suami Ny. H  : Iya sus 

Perawat : Baik silahkan Bapak duduk disini, 

dan ibu silahkan tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur untuk 

pasien dan memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Suami Ny. H : Terima kasih sus 

Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Ny. H  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Ny. H  : Saya tinggal di……… 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Ny. H  : Saya berusia 50 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Ny. H : Saya merasa dan sesak sus 

Perawat : Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 
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Ny. H : Sejak  tadi pagi sus 

Perawat : Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Ny. H :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Ny. H :Tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Ny. H :Saya punya riwayat sakit paru-paru 

basah sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Ny. H :Tidak ada sus, hanya sesak saja 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

33x/menit, nadi : 101x/menit dan 

tekanan darah 160x/menit suhu 

37,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu. Baik 

bu, setalah ini ibu akan di periksa oleh 
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dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 5 (GANGGUAN PERNAFASAN) 

Pasien datang bersama dengan keluarganya 

pada pukul 07.00 di RS K dengan kondisi tidak 

bernafas dan terjadi pendarahan di telinga akibat 

jatuh dari lantai 2. Perawat melakukan pengkajian 

kepada pasien tersebut dan setelah dilakukan 

tindakan dengan membuka jalan nafas pasien bisa 

kembali bernafas, tetapi tidak bisa bernapas spontan. 

Kemudian perawat mengkategorikan pasien. 

 

(Ketika di ruang triase) 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Istri pasien :Selamat pagi sus, saya membawa 

suami saya tiba-tiba dia tidak 

sadarkan diri 

Perawat :Apakah suami ibu sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Istri pasien :Suami saya tidak sadarkan diri 

sejak sejak 1 jam yang lalu 

Perawat :Baik bu, saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Istri pasien :Iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien) 
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Perawat :Selamat pagi pak (sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien  :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat :(Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas, nadi teraba 

dok. 

Dokter :Mari pasang alat bantu jalan nafas  

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway 

menggunakan alat bantu pernafasan, akhirnya pasien 

bias bernafas) 

Dokter  :Akhirnya pasien sadarkan diri. 

Pantau selalu pernafasannya ya sus 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Setelah ini silahkan masukkan 

pasien ke ruangan  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori 
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Kelompok 6 (LUKA MINOR) 

Pada bulan Februari terjadi bencana tanah 

longsor di wilayah B. Terdapat  beberapa korban 

dengan luka-luka ringan di bawa ke rumah sakit H 

untuk mendapatkan pertolongan. Perawat 

melakukan pengkajian pada salah satu korban 

dengan luka ringan. Setelah dilakukan pengkajian, 

perawat melakukan pengkategorian pasien. 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Suami dan Ny. F: Iya sus 

Perawat : Baik silahkan Bapak duduk disini, 

dan ibu silahkan tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur untuk 

pasien dan memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Suami Ny. F : Terima kasih sus 

Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Ny. F  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Ny. F  : Saya tinggal di………, rumah saya 

terkena longsor sus 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Ny. F  : Saya berusia 40 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 
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Ny. F : Saya merasa pusing dan nyeri pada 

luka di kaki sus  

Perawat : Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Ny. F : Sejak  tertimpa longsoran dari bukit 

sus yang menimpa rumah saya, saya 

terkena sedikit. 

Perawat : Sebelum datang kesini, apakah ibu 

mendapat pertolongan dari tim medis 

yang lain? 

Ny. F : Tidak sus,  

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Ny. F : Tidak ada sus 

Perawat : Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Ny. F : Saya punya riwayat sakit magh sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Ny. F : Tidak ada sus, hanya nyeri pada kaki 

akibat tertimpa puing genting 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Ny. F  : Iya sus 

Perawat : Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

17x/menit, nadi : 102x/menit dan 
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tekanan darah 120x/menit suhu 

36,7°C 

Ny. F : Apakah itu normal sus? 

Perawat : Masih dalam batas normal bu. Akan 

tetapi nadinya masih tinggi karena ibu 

masih mengalami nyeri. Baik bu, 

setalah ini ibu akan di periksa oleh 

dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 7 (GANGGUAN PERNAFASAN) 

Telah terjadi kecelakaan mobil menabrak 

pembatas jalan di Tol C Kota B yang menyebabkan 

1 korban dengan luka berat yang di bawa ke RS K 

untuk mendapatkan pertolongan. Korban yang 

ditangani henti nafas, kemudian dilakukan 

pengkajian dan tindakan chen lift pada korban, tetap 

tidak bernafas, selanjutnya dilakukan pembukaan 

jalan nafas, korban tetap tidak bernafas. Kemudian 

perawat mengkategorikan pasien tersebut. 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Polisi  :Selamat pagi sus, saya membawa 

korban kecelakaan di tol C kota B 

dengan luka berat dan tidak 

sadarkan diri. 

Perawat :Apakah korban sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Polisi :Korban sudah lama tidak sadarkan 

diri sejak kecelakaan terjadi. Ini 

identitas korban 

Perawat :Baik pak saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Polisi  : Iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien D) 
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Perawat : Selamat pagi pak(sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat : (Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat : Korban tidak bernafas dok 

Dokter : Mari kita lakukan chin lift 

(Perawat dan dokter melakukan chin lift) 

Dokter : Sekarang  lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Hentikan tindakan kita, pasien sudah 

meninggal dunia 

Perawat : iya dok  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 8 (GANGGUAN SISTEM 

KARDIOVASKULAR) 

Pada saat dinas pagi Di RS L dibagian Unit 

Gawat Darurat sangat ramai pasien, tiba-tiba datang 

pasien mengalami kecelakaan yang datang secara 

bersamaan. Yaitu Ny. P dengan kondisi berteriak-

teriak, mempunyai keluhan perdarahan di tangan 

kanan. Dan Ny. K mengeluh nyeri dada sejak 2 jam 

yang lalu dan muntah-muntah. Perawat harus 

memilih pasien untuk dilakukan pengkajian 

sehingga akan cepat dan tepat untuk ditangani.  

Ny. P : Aduh sakit sus, sakit dok (sambil 

berteriak kesakitan) 

Ny. K :(Sambil bernafas cepat dan 

menahan nyeri dada) 

(Melihat kondisi pasien, perawat langsung menuju 

pasien) 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Pasien  : Iya sus benar 

Perawat : Baik silahkan silahkan tidur disini 

(sambil mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan memposisikan 

pasien di tempat tidur).  

Pasien : Terima kasih sus 
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Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Pasien  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Pasien  : Saya tinggal di……… 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Pasien  : Saya berusia 55 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Pasien : Saya merasa nyeri dada dan muntah-

muntah sus 

Perawat :Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Pasien :Sejak  2 jam yang lalu sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Pasien :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Pasien : Saya alergi kacang sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Pasien :Saya punya riwayat sakit jantung dan 

magh sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 
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Pasien :Tidak ada sus, hanya nyeri pada dada 

saja 

Perawat : Bagaimana nyeri yang ibu rasakan? 

Pasien : Nyerinya menjalar sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, apakah 

setiap saat atau sering hilang timbul? 

Pasien :Nyerinya hilang timbul sus 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-10, nyeri 

yang ibu rasakan di skala berapa? 

Pasien :Pada skala 6 sus 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

20x/menit, nadi : 105x/menit dan 

tekanan darah 130x/menit suhu 

36,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu untuk 

nadinya. Baik bu, setalah ini ibu akan 

di periksa oleh dokter ya. Silahkan 

masuk ke ruang pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 9 (TRAUMA DAN GANGGUAN 

PERNAFASAN) 

Pada pagi hari pukul 06.00 WIB ada pasien 

datang ke rumah sakit di antar oleh keluarga. 

Keluarga menyatakan pasien jatuh di kamar mandi 

ketika memasang lampu. Keadaan pasien tidak 

sadarkan diri, nadi tidak teraba, pendarahan pada 

telinga dan hidung, tidak bernafas. Setelah dilakukan 

tindakan dengan membuka airway pasien tetap tidak 

bernafas. Kemudian perawat mengkategorikan 

pasien. 

 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Keluarga pasien :Selamat pagi sus, saya membawa 

kakak saya, dia tidak sadarkan diri 

sejak 1 jam yang lalu. 

Perawat :Baik pak saya akan memeriksa 

pasien terlebih dahulu 

Keluarga pasien: iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien) 

Perawat :Selamat pagi pak(sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 
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Perawat :(Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas dok, nadi 

tidak teraba, terdapat pendarahan di 

hidung dan telinga 

Dokter :Sekarang  lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Hentikan tindakan kita, pasien sudah 

meninggal dunia 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Silahkan masukkan pasien ke 

ruangan  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 10 (PENYAKIT) 

Pada malam hari Tn. M datang ke rumah sakit  

di antar oleh anaknya dengan keadaan bernapas 

secara spontan, batuk dan sesak. Tanda tanda vital : 

Nadi 104 x/menit, RR 18x /menit, CRT 2 detik. Pada 

saat perawat melakukan pengkajian, perawat 

memberi perintah untuk mengangkat kedua tangan 

dan kaki, Tn.M dapat mengangkat kedua tangan dan 

kaki tetapi dengan gerakan lambat. Kemudian 

perawat melakukan pengkategorian pasien. 

 

Perawat : Selamat malam Bapak dan 

Ibu (sambal berjabat tangan) 

Anak dan Tn. M  : Selamat malam sus 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat 

……. (menyebutkan nama) 

yang bertugas pada malam ini. 

Anak    : Iya sus 

Perawat  : Baik silahkan ibu duduk 

disini, dan bapak silahkan 

tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan 

memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Anak  : Terima kasih sus 
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Perawat  :Nama lengkap bapak ibu 

siapa? 

Anak   : Nama lengkap bapak saya 

………… 

Perawat   : Bapaknya tinggal dimana? 

Anak   : Saya tinggal di……… 

Perawat   : Usia bapaknya berapa? 

Anak   : Bapak saya berusia 70 tahun  

Perawat :Apa yang bapak rasakan 

sekarang?(sambil mendekati 

pasien) 

Tn. M :Saya merasa badan saya 

lemas dan sesak dan nyeri 

pada tangan dan kaki saya 

sus 

Perawat :Sudah berapa lama bapak 

merasakan keluhan ini? 

Tn. M :Sudah 4 hari sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, 

apakah bapak pernah 

berobat ke tempat lain? 

Tn. M :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat 

alergi makanan, obat atau 

yang lainnya? 
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Tn. M : Saya alergi seafood 

Perawat :Apakah bapak mempunyai 

riwayat sakit sebelumnya? 

Tn. M :Saya punya sakit asam urat 

sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain 

pada bagian tubuh tertentu? 

Tn. M :Tidak ada sus, hanya nyeri 

pada bagian tangan dan kaki 

saya.  

Perawat :Coba bapak angkat kedua 

tangannya 

Tn. M :(Sambil mengangkat kedua 

tangan dengan lambat) 

Perawat :Sekarang coba angkat 

kedua kakinya pak 

Tn. M :(Sambil mengangkat kedua 

kaki dengan lambat) 

Perawat :Apa yang bapak rasakan? 

Tn. M :Nyeri sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya pak, 

apakah setiap saat atau 

sering hilang timbul? 

Tn. M :Nyerinya hilang timbul sus, 

biasanya nyeri pada pagi 
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hari saat bangun tidur dan 

malam hari sebelum tidur 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-

10, nyeri yang bapak rasakan 

di skala berapa? 

Tn. M :Pada skala 5 sus 

Perawat :Baik pak, setalah ini bapak 

akan di periksa oleh dokter 

ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 1 (LUKA MINOR) 

Pada bulan Februari terjadi bencana tanah 

longsor di wilayah B. Terdapat  beberapa korban 

dengan luka-luka ringan di bawa ke rumah sakit H 

untuk mendapatkan pertolongan. Perawat 

melakukan pengkajian pada salah satu korban 

dengan luka ringan. Setelah dilakukan pengkajian, 

perawat melakukan pengkategorian pasien. 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Suami dan Ny. F: Iya sus 

Perawat : Baik silahkan Bapak duduk disini, 

dan ibu silahkan tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur untuk 

pasien dan memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Suami Ny. F : Terima kasih sus 

Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Ny. F  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Ny. F  : Saya tinggal di………, rumah saya 

terkena longsor sus 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

SKENARIO ROLE PLAY TRIASE 3 
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Ny. F  : Saya berusia 40 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Ny. F : Saya merasa pusing dan nyeri pada 

luka di kaki sus  

Perawat : Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Ny. F : Sejak  tertimpa longsoran dari bukit 

sus yang menimpa rumah saya, saya 

terkena sedikit. 

Perawat : Sebelum datang kesini, apakah ibu 

mendapat pertolongan dari tim medis 

yang lain? 

Ny. F : Tidak sus,  

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Ny. F : Tidak ada sus 

Perawat : Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Ny. F : Saya punya riwayat sakit magh sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Ny. F : Tidak ada sus, hanya nyeri pada kaki 

akibat tertimpa puing genting 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Ny. F  : Iya sus 
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Perawat : Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

17x/menit, nadi : 102x/menit dan 

tekanan darah 120x/menit suhu 

36,7°C 

Ny. F : Apakah itu normal sus? 

Perawat : Masih dalam batas normal bu. Akan 

tetapi nadinya masih tinggi karena ibu 

masih mengalami nyeri. Baik bu, 

setalah ini ibu akan di periksa oleh 

dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 2 (PENYAKIT) 

Pada malam hari Tn. M datang ke rumah sakit  

di antar oleh anaknya dengan keadaan bernapas 

secara spontan, batuk dan sesak. Tanda tanda vital : 

Nadi 104 x/menit, RR 18x /menit, CRT 2 detik. Pada 

saat perawat melakukan pengkajian, perawat 

memberi perintah untuk mengangkat kedua tangan 

dan kaki, Tn.M dapat mengangkat kedua tangan dan 

kaki tetapi dengan gerakan lambat. Kemudian 

perawat melakukan pengkategorian pasien. 

 

Perawat : Selamat malam Bapak dan 

Ibu (sambal berjabat tangan) 

Anak dan Tn. M  : Selamat malam sus 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat 

……. (menyebutkan nama) 

yang bertugas pada malam ini. 

Anak    : Iya sus 

Perawat  : Baik silahkan ibu duduk 

disini, dan bapak silahkan 

tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan 

memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Anak  : Terima kasih sus 
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Perawat  :Nama lengkap bapak ibu 

siapa? 

Anak   : Nama lengkap bapak saya 

………… 

Perawat   : Bapaknya tinggal dimana? 

Anak   : Saya tinggal di……… 

Perawat   : Usia bapaknya berapa? 

Anak   : Bapak saya berusia 70 tahun  

Perawat :Apa yang bapak rasakan 

sekarang?(sambil mendekati 

pasien) 

Tn. M :Saya merasa badan saya 

lemas dan sesak dan nyeri 

pada tangan dan kaki saya 

sus 

Perawat :Sudah berapa lama bapak 

merasakan keluhan ini? 

Tn. M :Sudah 4 hari sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, 

apakah bapak pernah 

berobat ke tempat lain? 

Tn. M :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat 

alergi makanan, obat atau 

yang lainnya? 
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Tn. M : Saya alergi seafood 

Perawat :Apakah bapak mempunyai 

riwayat sakit sebelumnya? 

Tn. M :Saya punya sakit asam urat 

sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain 

pada bagian tubuh tertentu? 

Tn. M :Tidak ada sus, hanya nyeri 

pada bagian tangan dan kaki 

saya.  

Perawat :Coba bapak angkat kedua 

tangannya 

Tn. M :(Sambil mengangkat kedua 

tangan dengan lambat) 

Perawat :Sekarang coba angkat 

kedua kakinya pak 

Tn. M :(Sambil mengangkat kedua 

kaki dengan lambat) 

Perawat :Apa yang bapak rasakan? 

Tn. M :Nyeri sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya pak, 

apakah setiap saat atau 

sering hilang timbul? 

Tn. M :Nyerinya hilang timbul sus, 

biasanya nyeri pada pagi 
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hari saat bangun tidur dan 

malam hari sebelum tidur 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-

10, nyeri yang bapak rasakan 

di skala berapa? 

Tn. M :Pada skala 5 sus 

Perawat :Baik pak, setalah ini bapak 

akan di periksa oleh dokter 

ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 3 (GANGGUAN SISTEM 

KARDIOVASKULAR) 

Pada saat dinas pagi Di RS L dibagian Unit 

Gawat Darurat sangat ramai pasien, tiba-tiba datang 

pasien mengalami kecelakaan yang datang secara 

bersamaan. Yaitu Ny. P dengan kondisi berteriak-

teriak, mempunyai keluhan perdarahan di tangan 

kanan. Dan Ny. K mengeluh nyeri dada sejak 2 jam 

yang lalu dan muntah-muntah. Perawat harus 

memilih pasien untuk dilakukan pengkajian 

sehingga akan cepat dan tepat untuk ditangani.  

Ny. P : Aduh sakit sus, sakit dok (sambil 

berteriak kesakitan) 

Ny. K :(Sambil bernafas cepat dan 

menahan nyeri dada) 

(Melihat kondisi pasien, perawat langsung menuju 

pasien) 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Pasien  : Iya sus benar 

Perawat : Baik silahkan silahkan tidur disini 

(sambil mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan memposisikan 

pasien di tempat tidur).  

Pasien : Terima kasih sus 
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Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Pasien  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Pasien  : Saya tinggal di……… 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Pasien  : Saya berusia 55 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Pasien : Saya merasa nyeri dada dan muntah-

muntah sus 

Perawat :Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Pasien :Sejak  2 jam yang lalu sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Pasien :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Pasien : Saya alergi kacang sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Pasien :Saya punya riwayat sakit jantung dan 

magh sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 
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Pasien :Tidak ada sus, hanya nyeri pada dada 

saja 

Perawat : Bagaimana nyeri yang ibu rasakan? 

Pasien : Nyerinya menjalar sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, apakah 

setiap saat atau sering hilang timbul? 

Pasien :Nyerinya hilang timbul sus 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-10, nyeri 

yang ibu rasakan di skala berapa? 

Pasien :Pada skala 6 sus 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

20x/menit, nadi : 105x/menit dan 

tekanan darah 130x/menit suhu 

36,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu untuk 

nadinya. Baik bu, setalah ini ibu akan 

di periksa oleh dokter ya. Silahkan 

masuk ke ruang pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 4 (TRAUMA) 

Pada pagi hari pukul 06.00 WIB ada pasien 

datang ke rumah sakit di antar oleh keluarga. 

Keluarga menyatakan pasien jatuh di kamar mandi 

ketika memasang lampu. Keadaan pasien tidak 

sadarkan diri, nadi tidak teraba, pendarahan pada 

telinga dan hidung, tidak bernafas. Setelah dilakukan 

tindakan dengan membuka airway pasien tetap tidak 

bernafas. Kemudian perawat mengkategorikan 

pasien. 

 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Keluarga pasien :Selamat pagi sus, saya membawa 

kakak saya, dia tidak sadarkan diri 

sejak 1 jam yang lalu. 

Perawat :Baik pak saya akan memeriksa 

pasien terlebih dahulu 

Keluarga pasien: iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien) 

Perawat :Selamat pagi pak(sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 
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Perawat :(Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas dok, nadi 

tidak teraba, terdapat pendarahan di 

hidung dan telinga 

Dokter :Sekarang  lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Hentikan tindakan kita, pasien sudah 

meninggal dunia 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Silahkan masukkan pasien ke 

ruangan  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 5 (TRAUMA) 

Pada pagi pukul 08.00 WIB ada pasien datang 

ke rumah sakit di antar oleh polisi dengan kondisi 

tidak sadarkan diri, tidak bernafas dan berlumuran 

darah akibat kecelakaan. Setelah dilakukan tindakan 

dengan membuka airway dan RJP pasien tetap tidak 

bernafas dan jantungnya tidak berdetak. Kemudian 

perawat mengkategorikan pasien. 

 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Polisi  :Selamat pagi sus, saya membawa 

korban tabrak lari atas nama saudara 

K, ini kartu identitasnya. 

Perawat :Apakah korban sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Polisi :Korban sudah lama tidak sadarkan 

diri sejak saya menemukannya di 

jalan 

Perawat :Baik pak saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Polisi  : Iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien K) 

Perawat :Selamat pagi mas (sambil menepuk 

lengan pasien) 
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Pasien  :(pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat :(perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas, nadi tidak 

teraba dok. 

Dokter :Mari kita lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan Dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Tidak ada harapan hidup lagi pasien 

ini, hentikan tindakan kita, pasien 

sudah meninggal dunia 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Silahkan masukkan pasien ke 

ruangan  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 6 (GANGGUAN SISTEM 

KARDIOVASKULAR) 

Pada saat dinas malam Di RS W dibagian Unit 

Gawat Darurat sangat ramai pasien, tiba-tiba datang 

2 pasien mengalami kecelakaan yang datang secara 

bersamaan. Yaitu Ny. S dengan kondisi berteriak-

teriak, mempunyai keluhan perdarahan di kaki 

kanan. Dan Ny. P mengeluh nyeri dada sejak 2 jam 

yang lalu. Perawat harus memilih pasien untuk 

dilakukan pengkajian sehingga akan cepat dan tepat 

untuk ditangani.  

 

Ny. S :Aduh sakit sus, sakit dok (sambil 

berteriak kesakitan) 

Ny. P :(sambil bernafas cepat dan 

menahan nyeri dada) 

(Melihat kondisi pasien, perawat langsung menuju 

pasien) 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Pasien  :Iya sus benar 

Perawat :Baik silahkan silahkan tidur disini 

(sambil mengarahkan tempat tidur 

untuk pasien dan memposisikan 

pasien di tempat tidur).  
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Pasien :Terima kasih sus 

Perawat  :Nama lengkap ibu siapa? 

Pasien  :Nama saya ………… 

Perawat  :Ibu tinggal dimana? 

Pasien  :Saya tinggal di……… 

Perawat  :Usia ibu berapa? 

Pasien  :Saya berusia 55 tahun sus 

Perawat  :Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Pasien :Saya merasa nyeri dada dan sesak 

Perawat :Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 

Pasien :Sejak  kemarin sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Pasien :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Pasien :Tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Pasien :Saya punya riwayat sakit jantung sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Pasien :Tidak ada sus, hanya nyeri pada dada 

saja 
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Perawat :Bagaimana nyeri yang ibu rasakan? 

Pasien :Nyerinya menjalar sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, apakah 

setiap saat atau sering hilang timbul? 

Pasien :Nyerinya hilang timbul sus 

Perawat :Jika saya berikan skala 1-10, nyeri 

yang ibu rasakan di skala berapa? 

Pasien :Pada skala 7 sus 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

32x/menit, nadi : 105x/menit dan 

tekanan darah 140x/menit suhu 

36,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu. Baik 

bu, setalah ini ibu akan di periksa oleh 

dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 7 (TRAUMA DAN GANGGUAN 

PERNAFASAN) 

Pasien datang bersama dengan keluarganya 

pada pukul 07.00 di RS K dengan kondisi tidak 

bernafas dan terjadi pendarahan di telinga akibat 

jatuh dari lantai 2. Perawat melakukan pengkajian 

kepada pasien tersebut dan setelah dilakukan 

tindakan dengan membuka jalan nafas pasien bisa 

kembali bernafas, tetapi tidak bisa bernapas spontan. 

Kemudian perawat mengkategorikan pasien. 

 

(Ketika di ruang triase) 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Istri pasien :Selamat pagi sus, saya membawa 

suami saya tiba-tiba dia tidak 

sadarkan diri 

Perawat :Apakah suami ibu sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Istri pasien :Suami saya tidak sadarkan diri 

sejak sejak 1 jam yang lalu 

Perawat :Baik bu, saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Istri pasien :Iya sus 

(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien) 
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Perawat :Selamat pagi pak (sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien  :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat :(Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat :Korban tidak bernafas, nadi teraba 

dok. 

Dokter :Mari pasang alat bantu jalan nafas  

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway 

menggunakan alat bantu pernafasan, akhirnya pasien 

bias bernafas) 

Dokter  :Akhirnya pasien sadarkan diri. 

Pantau selalu pernafasannya ya sus 

Perawat :Iya dok  

Dokter  :Setelah ini silahkan masukkan 

pasien ke ruangan  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori 

 

 

 



 

93 Modul Pembelajaran Role Play Mahasiswa Keperawatan 

Kelompok 8 (GANGGUAN  PERNAFASAN) 

Pada malam hari Ny. H datang ke rumah sakit 

M dengan keluhan dyspnea, pada saat perawat 

melakukan pengkajian ditemukan tanda-tanda vital : 

RR<33 x/menit, CRT 2 detik, Nadi 101 x/menit. 

Kemudian perawat mengkategorikan pasien. 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat ……. 

(menyebutkan nama) yang bertugas 

pada malam ini. 

Suami Ny. H  : Iya sus 

Perawat : Baik silahkan Bapak duduk disini, 

dan ibu silahkan tidur disini (sambil 

mengarahkan tempat tidur untuk 

pasien dan memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Suami Ny. H : Terima kasih sus 

Perawat  : Nama lengkap ibu siapa? 

Ny. H  : Nama saya ………… 

Perawat  : Ibu tinggal dimana? 

Ny. H  : Saya tinggal di……… 

Perawat  : Usia ibu berapa? 

Ny. H  : Saya berusia 50 tahun sus 

Perawat  : Apa yang ibu rasakan sekarang? 

Ny. H : Saya merasa dan sesak sus 

Perawat : Sudah berapa lama ibu merasakan 

keluhan ini? 
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Ny. H : Sejak  tadi pagi sus 

Perawat : Sebelum datang kesini, apakah ibu 

pernah berobat ke tempat lain? 

Ny. H :Tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat alergi 

makanan, obat atau yang lainnya? 

Ny. H :Tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai riwayat 

sakit sebelumnya? 

Ny. H :Saya punya riwayat sakit paru-paru 

basah sus 

Perawat :Apakah ada masalah lain pada 

bagian tubuh tertentu? 

Ny. H :Tidak ada sus, hanya sesak saja 

Perawat :Saya periksa dulu ya bu (perawat 

melakukan observasi TTV) 

Pasien :Iya sus 

Perawat :Setelah saya periksa, pernafasan ibu 

33x/menit, nadi : 101x/menit dan 

tekanan darah 160x/menit suhu 

37,7°C 

Pasien :Apakah itu normal sus? 

Perawat :Masih dalam batas tinggi bu. Baik 

bu, setalah ini ibu akan di periksa oleh 
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dokter ya. Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat) 
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Kelompok 9 (TRAUMA DAN GANGGUAN 

PERNAFASAN) 

Telah terjadi kecelakaan mobil menabrak 

pembatas jalan di Tol C Kota B yang menyebabkan 

1 korban dengan luka berat yang di bawa ke RS K 

untuk mendapatkan pertolongan. Korban yang 

ditangani henti nafas, kemudian dilakukan 

pengkajian dan tindakan chen lift pada korban, tetap 

tidak bernafas, selanjutnya dilakukan pembukaan 

jalan nafas, korban tetap tidak bernafas. Kemudian 

perawat mengkategorikan pasien tersebut. 

Perawat :Selamat pagi pak, perkenalkan saya 

perawat………. yang bertugas pada 

pagi ini 

Polisi  :Selamat pagi sus, saya membawa 

korban kecelakaan di tol C kota B 

dengan luka berat dan tidak 

sadarkan diri. 

Perawat :Apakah korban sudah lama tidak 

sadarkan diri? 

Polisi :Korban sudah lama tidak sadarkan 

diri sejak kecelakaan terjadi. Ini 

identitas korban 

Perawat :Baik pak saya akan mengobservasi 

pasien terlebih dahulu 

Polisi  : Iya sus 
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(Perawat melakukan pengkajian pada Pasien D) 

Perawat : Selamat pagi pak(sambil menepuk 

lengan pasien) 

Pasien :(Pasien tetap tidak merespon 

perawat) 

Perawat : (Perawat menghitung tanda-tanda 

vital) 

Dokter  :Bagaimana sus hasil observasi 

tanda-tanda vitalnya? 

Perawat : Korban tidak bernafas dok 

Dokter : Mari kita lakukan chin lift 

(Perawat dan dokter melakukan chin lift) 

Dokter : Sekarang  lakukan pembebasan jalan 

nafas dan RJP 

Perawat :Baik dok, saya akan menyiapkan 

alat-alatnya 

(Perawat dan dokter melakukan airway dan RJP, 

akan tetapi pasien tetap tidak bernafas dan henti 

jantung) 

Dokter  :Hentikan tindakan kita, pasien sudah 

meninggal dunia 

Perawat :Iya dok  

(Perawat memasukkan pasien ke ruangan sesuai 

kategori) 
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Kelompok 10 (PENYAKIT) 

Pada malam hari Ny. C datang ke rumah sakit  

di antar oleh suaminya dengan keadaan bernapas 

secara spontan dan sesak. Tanda tanda vital : Nadi 

100 x/menit, RR 18x /menit, CRT 2 detik. Pada saat 

perawat melakukan pengkajian, perawat memberi 

perintah untuk mengangkat kedua tangan, pasien 

dapat mengangkat kedua tangan tetapi dengan 

gerakan lambat. Kemudian perawat 

mengkategorikan pasien. 

 

Perawat :Selamat malam Bapak dan 

Ibu (sambal berjabat tangan) 

Suami dan Ny. C  :Selamat malam sus 

Perawat  :Perkenalkan saya perawat 

…….(menyebutkan nama) 

yang bertugas pada malam ini. 

Ny. C   : Iya sus benar 

Perawat  :Baik silahkan bapak duduk 

disini, dan ibu silahkan tidur 

disini (sambil mengarahkan 

tempat tidur untuk pasien dan 

memposisikan pasien di 

tempat tidur).  

Ny. C  : Terima kasih sus 

Perawat   : Nama lengkap ibu siapa? 
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Ny. C   : Nama saya ………… 

Perawat   : ibu tinggal dimana? 

Ny. C   : saya tinggal di……… 

Perawat   : Usia ibu berapa? 

Ny. C   : saya berusia 50 tahun sus 

Perawat : apa yang ibu rasakan 

sekarang? 

Ny. C :Saya merasa badan saya 

lemas dan nyeri pada tangan 

saya sus 

Perawat : sudah berapa lama ibu 

merasakan keluhan ini? 

Ny. C : sudah 3 hari sus 

Perawat :Sebelum datang kesini, 

apakah ibu pernah berobat 

ke tempat lain? 

Ny. C : tidak sus, saya baru berobat 

sekarang 

Perawat  :Apakah ibu ada riwayat 

alergi makanan, obat atau 

yang lainnya? 

Ny. C : tidak ada sus 

Perawat :Apakah ibu mempunyai 

riwayat sakit sebelumnya? 

Ny. C :Saya dulu pernah asam urat 

tinggi sus 
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Suami Ny. C :Istri saya akhir-akhir ini 

sering makan jerohan ayam 

sus, setelah makan jerohan 

ayam istri saya merasakan 

nyeri di tangannya dan 

merasa berat jika 

mengangkat sesuatu 

Perawat :Apakah ada masalah lain 

pada bagian tubuh tertentu? 

Ny. C :Tidak ada sus, hanya nyeri 

pada bagian tangan saya.  

Perawat :Coba ibu angkat kedua 

tangannya 

Ny. C :Baik sus, (sambil 

mengangkat kedua tangan 

dengan lambat) 

Perawat : Apa yang ibu rasakan? 

Ny. C : Nyeri sus 

Perawat :Bagaimana nyerinya bu, 

apakah setiap saat atau 

sering hilang timbul? 

Ny. C :Nyerinya hilang timbul sus, 

biasanya nyeri pada pagi 

hari saat bangun tidur dan 

malam hari sebelum tidur 
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Perawat :Jika saya berikan skala 1-

10, nyeri yang ibu rasakan di 

skala berapa? 

Ny. C :Pada skala 6 sus 

Perawat :Baik bu, setalah ini ibu akan 

di periksa oleh dokter ya. 

Silahkan masuk ke ruang 

pemeriksaan 

(Pasien masuk ke ruang pemeriksaan sesuai dengan 

kategori warna yang diberikan oleh perawat). 
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