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�� Pencatatan dan pelaporan merupakan alat Pencatatan dan pelaporan merupakan alat 
komunikasi antar tim keperawatan dan tim komunikasi antar tim keperawatan dan tim 
kesehatan.kesehatan.

�� Aspek yg penting dicatat dan dilaporkan dalam Aspek yg penting dicatat dan dilaporkan dalam 
kep. Jiwa adalah pola prilaku dan hub kep. Jiwa adalah pola prilaku dan hub 
interpersonal perawatinterpersonal perawat--klien.klien.

�� Ada 3 macam catatan yaitu catatan Ada 3 macam catatan yaitu catatan �� Ada 3 macam catatan yaitu catatan Ada 3 macam catatan yaitu catatan 
perkembangan (proses keperawatan), hubungan perkembangan (proses keperawatan), hubungan 
perawatperawat--klien dan resume.klien dan resume.

�� Catatan hubungan perawatCatatan hubungan perawat--klien adalah resume klien adalah resume 
interaksi yang terjadi selama perawat interaksi yang terjadi selama perawat 
berhubungan individual klien, kelompok klien, berhubungan individual klien, kelompok klien, 
pada terapi modalitas keperawatan.pada terapi modalitas keperawatan.



�� Catatan hubungan perawatCatatan hubungan perawat--klien secara klien secara 
verbal dapat berupa :verbal dapat berupa :

�� VideoVideo--tape, tapetape, tape--recordingrecording

�� Catatan secara garis besarCatatan secara garis besar

�� Catatan interaksiCatatan interaksi

�� Analisa Proses Interaksi merupakan alat Analisa Proses Interaksi merupakan alat �� Analisa Proses Interaksi merupakan alat Analisa Proses Interaksi merupakan alat 
kerja yang dipakai perawat (mahasiswa) kerja yang dipakai perawat (mahasiswa) 
untuk memahami interaksi yang terjadi untuk memahami interaksi yang terjadi 
antara perawat dan klien.antara perawat dan klien.

�� Semua pasien dapat dilakukan A.P.I.Semua pasien dapat dilakukan A.P.I.



Tujuan A.P.I.Tujuan A.P.I.

�� Meningkatkan kemampuan mendengarMeningkatkan kemampuan mendengar

�� Meningkatkan kemampuan berkomunikasiMeningkatkan kemampuan berkomunikasi

�� Memberi dasar belajarMemberi dasar belajar

�� Meningkatkan kepekaan perawat terhadap Meningkatkan kepekaan perawat terhadap �� Meningkatkan kepekaan perawat terhadap Meningkatkan kepekaan perawat terhadap 
kebutuhan klien, serta mempermudah kebutuhan klien, serta mempermudah 
perkembangan dan perubahan perkembangan dan perubahan 
pendekatan perawat.pendekatan perawat.

�� Membantu perawat merencanakan Membantu perawat merencanakan 
tindakan keperawatan.tindakan keperawatan.



Komponen A.P.I.Komponen A.P.I.
�� Komunikasi verbal dan non verbal perawat Komunikasi verbal dan non verbal perawat 

dan kliendan klien

�� Analisa dan identifikasi perasaan perawat Analisa dan identifikasi perasaan perawat 
serta serta kemungkinan komunikasi yang serta serta kemungkinan komunikasi yang 
dapt dilakukan perawatdapt dilakukan perawat

�� Analisa dan identifikasi persepsi perawat Analisa dan identifikasi persepsi perawat �� Analisa dan identifikasi persepsi perawat Analisa dan identifikasi persepsi perawat 
terhadap emosi dan komunikasi klienterhadap emosi dan komunikasi klien

�� Analisa makna dan rasional dari komunikasiAnalisa makna dan rasional dari komunikasi

�� Kesan atau evaluasi terhadap efektifitas dari Kesan atau evaluasi terhadap efektifitas dari 
komunikasi berdasarkan data 1 s/d 4komunikasi berdasarkan data 1 s/d 4

�� Rencana lanjutan tindakan keperawatanRencana lanjutan tindakan keperawatan



Analisa Proses InteraksiAnalisa Proses Interaksi

�� Initial Klien………………Initial Klien………………

�� Status interaksi Status interaksi 
perawatperawat--klien…………klien…………

�� Lingkungan……………Lingkungan……………

�� Deskripsi klien…………Deskripsi klien…………

�� Nama Mahasiswa……Nama Mahasiswa……

�� Tanggal…………………Tanggal…………………

�� Jam………………………Jam………………………

�� Bangsal…………………Bangsal…………………
�� Deskripsi klien…………Deskripsi klien…………

�� Tujuan (berorientasi Tujuan (berorientasi 
pada klien)………………pada klien)………………

�� Tujuan UmumTujuan Umum

�� Tujuan KhususTujuan Khusus
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�� Kesan Perawat :Kesan Perawat :

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



•• Initial Klien : tulis mis bukan nama lengkapInitial Klien : tulis mis bukan nama lengkap

•• Status interaksi : pertemuan ke berapa dan Status interaksi : pertemuan ke berapa dan 
fase berhubunganfase berhubungan

•• Lingkungan : Lingkungan : -- tempat interaksitempat interaksi

-- situasi tempat interaksisituasi tempat interaksi

-- posisi mahasiswa & klienposisi mahasiswa & klien

•• Deskripsi klien : penampilan umum klienDeskripsi klien : penampilan umum klien•• Deskripsi klien : penampilan umum klienDeskripsi klien : penampilan umum klien

•• Tujuan : Tujuan : -- tujuan yang akan dicapai dalam tujuan yang akan dicapai dalam 
interaksi selama 20interaksi selama 20--30 menit30 menit

-- tujuan ini berpusat pada klientujuan ini berpusat pada klien

-- tujuan terkait dengan proses tujuan terkait dengan proses 
keperawatan klienkeperawatan klien



�� Komunikasi verbal : ucapan verbal perawat Komunikasi verbal : ucapan verbal perawat 
& klien& klien

�� Komunikasi non verbal : non verbal klien & Komunikasi non verbal : non verbal klien & 
perawat pada saat perawat pada saat 
bicara atau saat bicara atau saat 
mendengarmendengar

�� Analisa berpusat pada perawat :Analisa berpusat pada perawat :�� Analisa berpusat pada perawat :Analisa berpusat pada perawat :

�� Pusatkan analisa proses yang berhubungan dengan Pusatkan analisa proses yang berhubungan dengan 
komponen sebagai berikut :komponen sebagai berikut :

�� Perasaan sendiriPerasaan sendiri

�� Tingkah laku non verbalTingkah laku non verbal

�� Isi pembicaraan yag muncul & terselubungIsi pembicaraan yag muncul & terselubung

�� Tujuan interksiTujuan interksi

�� Mengubah intervensiMengubah intervensi



�� Analisa berpusat pada klienAnalisa berpusat pada klien
�� Tingkah laku non verbalTingkah laku non verbal

�� Isi pembicaraan yg muncul & terselubungIsi pembicaraan yg muncul & terselubung

�� Perasaan klienPerasaan klien

�� Kebutuhan klienKebutuhan klien

�� Alasan teoritis (Rasional)Alasan teoritis (Rasional)

Sintesa dan terapan teori pada proses inetrpersonal Sintesa dan terapan teori pada proses inetrpersonal 
berikan alasdan teoritis intervensi anda atau intervensi berikan alasdan teoritis intervensi anda atau intervensi 
Sintesa dan terapan teori pada proses inetrpersonal Sintesa dan terapan teori pada proses inetrpersonal 
berikan alasdan teoritis intervensi anda atau intervensi berikan alasdan teoritis intervensi anda atau intervensi 
lain dan tunjukkan peningkatan kemampuan dalam lain dan tunjukkan peningkatan kemampuan dalam 
mendiskusikan tingkah laku klien dalam rangka teori mendiskusikan tingkah laku klien dalam rangka teori 
psikodinamika, teori adaptasi, setiap sumber teori yg psikodinamika, teori adaptasi, setiap sumber teori yg 
dikenal. Gunakan teori komunikasi, teori interpersonaldikenal. Gunakan teori komunikasi, teori interpersonal

dasar ilmu pengetahuan tk. Laku, teori perawatan dasar ilmu pengetahuan tk. Laku, teori perawatan 
psikiatri.psikiatri.




