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Berkaitan dengan budaya, tingkat pendidikan, 
dan sosial budaya:

� Bentuk tubuh : TB dan BB

� Posture : berdiri, duduk, berjalan

� Kebersihan dan perawatan diri� Kebersihan dan perawatan diri

� Pakaian

� Bau badan : aktivitas

� Sikap : kooperative, menarik diri

� Emosi

� Bicara : kuantitas dan kualitas

� Proses fikir : logis, tidak logis, bingung



PEMERIKSAAN FISIK

peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki 
pada setiap sistem tubuh yang memberikan 
informasi objektif tentang klien dan memungkinkan 
perawat untuk membuat penilaian klinis

Tujuan :

� Untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan 
klienklien

� Untuk menambah, megkonfirmasi, atau menyangkal data 
yang diperoleh dalam riwayat kesehatan

� Untuk mengkonfirmasi atau mengidentifikasi diagnose 
keperawatan

� Untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan 
status kesehatan

� Untuk mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan



INSPEKSIINSPEKSIINSPEKSIINSPEKSI

Inspeksi  adalah  penggunaan  penglihatan, 
pendengaran, dan penciuman untuk 

mendeteksi karakteristik normal atau mendeteksi karakteristik normal atau 
tanda fisik tertentu  dari bagian dan fungsi 
tubuh. Kualitas inspeksi bergantung pada 
keinginan perawat untuk meluangkan waktu 
melakukan pekerjaan yang menyeluruh. 





PALPASIPALPASIPALPASIPALPASI

Palpasi adalah pemeriksaan  menggunakan 
indera peraba, meletakkan tangan pada 

bagian tubuh yang dapat dijangkau 
tangan. Hal yang dideteksi adalah suhu, 
kelembapan, tekstur, gerakan, vibrasi, 

pertumbuhan atau massa, edema, pertumbuhan atau massa, edema, 
krepitasi, dan sensasi.

Ada 3 metode palpasi yaitu:
� Palpasi ringan
� Palpasi dalam
� Palpasi bimanual





Palpasi tulang belakangPalpasi tulang belakangPalpasi tulang belakangPalpasi tulang belakang
untuk merasakan ada 
atau tidaknya nyeri. 

Palpasi otot tulang Palpasi otot tulang Palpasi otot tulang Palpasi otot tulang 
belakangbelakangbelakangbelakang tujuannya 
untuk mengetahui 
adanya kejang.

Jika ada pembengkakan Jika ada pembengkakan 
dilakukan palpasi untuk 
mengetahui apakah 
pembengkakan itu 
merupakan penonjolan 
tulang atau adanya 
abses.



PERKUSIPERKUSIPERKUSIPERKUSI

Perkusi adalah mengetok permukaaan tubuh 
dengan jari untuk menghasilkan getaran 
yang menjalar melalui jaringan tubuh. 

Karakter bunyi menentukan lokasi, ukuran, 
bentuk , dan kepadatan struktur di bawah 
kulit untuk memastikan keabnormalan yang kulit untuk memastikan keabnormalan yang 

terkaji melalui palpasi dan auskultasi.

Ada dua metode perkusi, yaitu :

� 1.Metode langsung : 

� 2.Metode perkusi tak langsung :





AUSKULTASIAUSKULTASIAUSKULTASIAUSKULTASI

Auskultasi adalah suatu teknik pemeriksaan
dimana kita menangkap dan menganalis
suara yang berasal dari berbagai organ 
tubuh, dengan mendengarkannya pada

permukaan tubuh, baik dilakukan dengan
cara langsung menempelkan telinga anda kecara langsung menempelkan telinga anda ke

permukaan tubuh atau dengan
mempergunakan stetoskop.



OLFAKSI

Ketika mengkaji klien, perawat harus 
mengenali sifat dan sumber bau badan. 
Olfaksi membantu perawat mendeteksi Olfaksi membantu perawat mendeteksi 
abnormalitas yang tidak dapat dikenali 

oleh cara-cara lainnya.              



Pengkajian Karakteristik Bau

BAU DAERAH ATAU SUMBER PENYEBAB POTENSIAL

Alkohol Rongga oral Konsumsi alcohol, diabetes

Amonia Urine Infeksi traktus urinarius

Bau badan Kulit, terutama di area bagian tubuh bergesekan (mis. Di bawah 

lengan dan payudara)

Higiene buruk, keringat berlebihan (hiperhidrosis), keringat berbau 

busuk (bromidrosis)

Feses Daerah luka

Muntah

Area rektal

Abses luka

Obstruksi usus

Inkontinensia fekal

OLFAKSI

Feses berbau busuk pada bayi Feses Sindrom malabsorbsi

Halitosis Rongga oral Higiene gigi dan oral yang buruk, penyakit gusi

Manis, keton buah-buahan Rongga oral Asidosis diabetikum

Urin basi Kulit Asidosis uremia

Bau manis, kental, tebal Drainase luka Infeksi pseudomonas (bakteri)

Bau apek Bagian tubuh yang di gips Infeksi di dalam gips

Bau manis, busuk Trakeostomi atau sekresi mucus Infeksi cabang bronchial (bakteri pseudomonas)



� Pengendalian InfeksiPengendalian InfeksiPengendalian InfeksiPengendalian Infeksi

� Persiapan LingkunganPersiapan LingkunganPersiapan LingkunganPersiapan Lingkungan

� Persiapan AlatPersiapan AlatPersiapan AlatPersiapan Alat

Klien :Klien :

� Persiapan Fisik Klien

� Persiapan Psikologis

� Pengkajian Kelompok Usia



� Integumen

a. Kulit

b. Kuku

c. Rambut

� Kepala dan leher

� Mata

� Telinga

� Hidung

� Mulut

� Thorax dan Paru-paru� Thorax dan Paru-paru

� Payudara dan ketiak

� Jantung

� Sistem pembuluh darah perifer

� Abdomen

� Sistem genitalia

� Sistem muskuloskeletal

� Sistem neurologik



� Kulit

1. Inspeksi:

a. Warna

b. Lesi kulit

2. Palpasi:

a. Suhu

b. Kelembapan

c. Tekstur

d. Turgor

e. Oedema



� Kuku
1. Inspeksi:

a. Bentuk
b. Tekstur
c. Warna

2. Palpasi

� Rambut
1. Inspeksi :1. Inspeksi :

a. Warna
b. Bentuk Koilonychia

2. Palpasi :
a. Tekstur



� Kepala
1. Inspeksi : 

a. Bentuk
b. Kesimetrisan wajah dan tengkorak
c. Distribusi rambut kulit kepala

2. Palpasi :
a. Ukuran
b. Nodul/massa/pembengkakan
c. Keadaan rambut
d. Kulit kepala
e. Nyeri tekan



� Leher

1. Inspeksi :

a. Warna

b. Pembengkakan/massa

c. Jaringan parut

2. Palpasi :

a. Kelenjar limfe

b. Kelenjar tyroid

c. Trakea



� Inspeksi :

a. Bola mata

b. Kelopak mata

c. Alis

d. Konjungtiva dan sklera

e. Warna dan ukuran iris

f. Pupilf. Pupil

g. Gerakan mata

h. Medan penglihatan (vissus)

� Palpasi :

a. Tekanan bola mata

b. Nyeri tekan

� Pengkajian : Fundoskopi dengan
Optalmoskop



� Peningkatan TIO. 

((((Normal Normal Normal Normal : 8 – 21 mmHg).((((Normal Normal Normal Normal : 8 – 21 mmHg).

� Atropi nervus optikus.

� Hilangnya lapangan pandang.





� Inspeksi  telinga bagian luar :

a. Bentuk

b. Warna

c. Massa

� Inspeksi telinga bagian dalam :

a. dinding lubang telinga

b. membran timpanib. membran timpani

� Palpasi :

a. Jaringan lunak

b. Jaringan keras

c. Tragus

� Pemeriksaan pendengaran : bisikan, 
pemeriksaan Rinne dan Weber.



� Inspeksi :

a. Bentuk hidung

b. Keadaan kulit

c. Kesimetrisan lubang hidung

d. Bagian dalam hidung

e. Posisi septum

f. Dinding rongga hidungf. Dinding rongga hidung

� Palpasi :

a. Bagian luar hidung

b. Sinus maksilaris

c. Sinus frontalis

d. Sinus etmoidalis



� Inspeksi :
a. Bibir
b. Gigi dan gusi
c. Kebersihan/ bau mulut
d. Lidah
e. Selaput lendir mulute. Selaput lendir mulut
f. Faring

� Palpasi :
a. Pipi
b. Dasar mulut
c. Lidah



Angular cheilosis & glossitis



� Inspeksi :

a. Bentuk dada/ kesimetrisan

b. Pola pernapasan 

( Eupnea, Takipnea, Bradipnea, Apnea, 
Hiperventilasi, Cheyne-Stokes, Blot’s, 
Kusmaul, Apneustik)Kusmaul, Apneustik)

� Palpasi :

a. Vacal premitus

b. Gerakan dinding dada



kelainan postur
a)Lordosis adalah kelainan postur di mana 
terjadi peningkatan kelengkungan yang 
berlebihan pada tulang belakang lumbar



b). Kifosis

adalah kelainan postur yang terjadi karena 
bagian anterior tulang punggung terlalu 
melengkung.



c). Skoliosis
adalah suatu keadaan di mana bagian lateral 
dari tulang punggung terlalu melengkung



� Perkusi:

a. Paru-paru anterior  dengan posisi 
pasien supinasi

b.Paru-paru posterior dengan  posisi 
pasien  duduk atau berdiri untuk pasien  duduk atau berdiri untuk 
mendeterminasi gerakan diafragma.

Jenis bunyi perkusi :
a. Bronchoponi

b. Pectoriloguy

c. Egoponi



� Auskultasi :

Mendengarkan suara pada dinding thorax 
dengan menggunakan stetoskop dan 
menentukan bunyi napas, seperti :menentukan bunyi napas, seperti :

a. Vesikuler

b. Bronkovesikuler

c. Bronkeal-trakeal





� Inspeksi :

a. Ukuran

b. Bentuk

c. Kesimetrisan

d. Warna kulit, areola, dan putting susu

e. Massa/ pembengkakan di ketiak dan 
klavikula
e. Massa/ pembengkakan di ketiak dan 
klavikula

� Palpasi :

a. Sekeliling putting susu ( konsistensi, nyeri 
tekan, adanya keluaran)

b. Daerah klavikula dan ketiak

c. Kedua payudara





Breast self-examination Examination Mammography—the

by physician only modality shown 

to decrease mortality



� Inspeksi dan palpasi :
a. Daerah sternoklavikular, dimana
terdapat puncak sternum.
b. Daerah pulmonal berada di interkostal
ke-2 di pinggiran sternal kanan.
c. Interkostal ke-5 , dipinggir sternal kiri
dan daerah ventrikel kiridan daerah ventrikel kiri
d. Daerah epigastric mulai dari dasar
sternum diantara tulang.

� Perkusi :
Menentukan batas jantung :
a. Batas atas : Interkostal 2-3



b. Batas kanan : linea sternalis kanan

c. Batas kiri : linea medio klavikularis kiri

� Auskultasi :

Mendengar bunyi jantung :

a. BJ I : menutupnya katup mitral dan a. BJ I : menutupnya katup mitral dan 
trikuspidalis ( ‘lub’)

b. BJ II : menutupnya katup aorta dan 
pulmonalis (‘dub’)



Tempat mendengar bunyi jantung:

a. Katup aorta (A) 

ICS 2 linea sternalis kanan

b. Katup pulmonalis (P) 

ICS 2 dan 3 linea sternalis kanan

c. Katup trikuspidalis (T)c. Katup trikuspidalis (T)

ICS 2 dan 3 linea sternalis kanan

d. Katup mitral(M) 

ICS 5 linea medio klavikularis kiri/ di apex



� Inspeksi vena jugularis

� Pengukuran tekanan darah

� Palpasi denyut nadi :

a. arteri radialis

b. arteri brachialisb. arteri brachialis

c. arteri karotis

d. arteri temporalis

e. arteri femoralis

f. arteri dorsalis pedis





Pembagian daerah abdomen:

� Regio:

1. Epigastric

2. Hypochondriac kiri

3. Hypochondriac kanan3. Hypochondriac kanan

4. Umbilical

5. Lumbal kiri

6. Lumbal kanan

7. Suprapubic dan hypogastric

8. Inguinal kiri

9. Inguinal kanan 



� Kuadran kanan atas :
1. Hati dan empedu
2. Pylorus
3. Colon asendens dan transversum 
(sebagian)
4. Duodenum
5. Kep.pankreas

� Kuadran kiri atas :
1. Lobus hati
2. Badan pankreas
3. Sebagian desendens dan transversum
4. Gaster
5. Splenic



� Kuadran kanan bawah :

1. Guecom dan appendik

2. Sebagian asendens

� Kuadran kiri bawah :

1. Sigmoid

2. Sebagian desendens

� Inspeksi :

1. Bentuk perut

2. Kontur permukaan perut

3. Kesimetrisan dan adanya tonjolan/hernia

4. Gerakan kulit pada perut saat bernapas

5. Keadaan kulit dan warnanya



� Palpasi :

1. Seluruh dinding abdomen untuk mencari
tanda nyeri tekan

2. Periksa turgor kulit (dehidrasi)

3. Region suprapubic dan epigastrica

4. Hepar

5. Lien

6. Ginjal6. Ginjal

7. Kandung kemih

� Perkusi :

Mulai dari kuadran kanan atas sampai ke
seluruh permukaan abdomen



� Auskultasi :

Stetoskop diletakkan pada daerah 
epigastrium dan kuadran abdomen untuk 
mendengar bunyi bising usus.

Normalnya: 5-35 kali per menit.

Bising usus sebagai patokan makan 
sehabis operasi yaitu minimal 5 kali per sehabis operasi yaitu minimal 5 kali per 
menit.



� Alat kelamin pria:

1. Inspeksi:

a. Rambut pubis, penyebaran, dan 
pertumbuhan

b. Kulit, ukuran, dan kelainan penis

c. Skrotum dan lubang uretra

d. Area inguinal dan femorald. Area inguinal dan femoral

2. Palpasi :

a. Penis (nyeri tekan, nodul, keluar cairan)

b. Skrotum dan testis( ukuran ,konsistensi, 
bentuk)

c. Epididimis yang memanjang dari puncak 
testis

d. Saluran sperma







� Alat kelamin wanita :

1. Inspeksi:

a. Daerah pubis (kulitnya, warna, rambut)

b. Labia mayor, labia minor, klitoris, dan 
meatus eksterna ( adanya keluaran atau 
pembengkakan)

2. Palpasi :

a. Servik 

Perhatikan posisi, ukuran, konsistensi, regularitas, 
mobilitas, dan nyeri tekan.mobilitas, dan nyeri tekan.

(normalnya servik dapat digerakkan tanpa rasa 
nyeri)

b. Uterus

(bentuk, ukuran, konsistensi dan mobilitas)

c. Ovarium

(normalnya tak teraba)





� Inspeksi dan palpasi otot, tulang, dan persendian.

� Uji kekuatan otot :

Periksa tonus/ ketegangan otot, kekuatan 
otot dinilai 0-5 

0. Otot sama sekali tidak mampu bergerak 
jika lengan/tungkai dilepaskan jatuh.

1. Tampak kontraksi/ada sedikit gerakan 
dan ada tahanan sewaktu jatuh.dan ada tahanan sewaktu jatuh.

2. Mampu menahan tegak tetapi dengan 
sentuhan akan jatuh.

3. Mampu menahan tegak walaupun sedikit 
didorong tetapi tidak mampu melawan 
tekanan/dorongan dari pemeriksa.

4. Kekuatan kurang dibandingkan sisi lain.

5. Kekuatan utuh.



Uji saraf cranial : 

Khusus pasien dengan penyakit saraf:

� N I (Olfactorius)

Fungsi penghidu diperiksa dengan bau-
bauan, contoh : kopi, wangi-wangian, dengan 
cara pasien diminta menyebutkan dengan cara pasien diminta menyebutkan dengan 
mata tertutup.

� N II (Opticus)

Dengan pemeriksaan visus pada setiap mata

� N III ( Occulomotoris), N IV (Troclearis),  N V 
(Trigeminus) diperiksa bersamaan dengan 
nilai kemampuan pergerakan bola mata ke 
segala arah, diameter pupil, reflek cahaya.



� N VI (Abducent)

Diperiksa pada permukaan kulit wajah bagian 
dahi, pipi, dan rahang bawah dengan goresan 
kapas : mata tertutup

� N VII ( Facialis)

Kemampuan mengangkat alis, mengerutkan 
dahi, mencucurkan bibir, tersenyum dahi, mencucurkan bibir, tersenyum 
mengiris, bersiul, menggembungkan pipi.

� N VIII (Vestibulo-acustis)

Keseimbangan diperiksa dengan tes Romberg 
: pasien berdiri tegak dengan mata tertutup 
jika terhuyung-huyung dan jatuh berarti 
kesehatan tidak baik.



� N IX (Glosopharyngeus) dan N X (Vagus)

Periksa letak vuvula (anak tekak) dan 
kemampuan menelan.

� N XI (Accesorius)

Kemampuan mengangkat bahu kiri dan kanan 
dan gerakan kepala.dan gerakan kepala.

� N XII (Hyoglosus)

Kemampuan menjulurkan lidah pada posisi 
lurus gerakan lidah mendorong pipi kiri dan 
kanan dari dalam.



� Refleks bicep

Ibu jari perawat diatas tendon bicep, otot bicep dipukul 
dengan hammer, otot bicep berontraksi dengan jelas.

� Refleks tricep

Lengan pasian rilex dimana lengan tersebut didukung oleh 
perawat, ketika lengan pasien dipukul dengan hammer diatas 
olecranon process maka lengan bawah bergerak lurus.

� Refleks patella� Refleks patella

Pasien duduk di tepi tempat tidur dengan tungkai tergantung 
bebas, hammer dipukulkan di daerah bawah patella. 
Normalnya tungkai bawah bergerak ke depan.

� Refleks achiles

Perawat mendukung kaki pasien dengan tangan kiri dan 
tangan kanan memukulkan hammer pada tendon achilles. 
Normalnya sentakan kaki ke bawah.




