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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen merupakan suatu pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam

menjalankan suatu kegiatan di organisasi. Sedangkan manajemen keperawatan

adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan

asuhan keperawatan secara profesional. Dimana di dalam manajemen tersebut

mencakup kegiatan koordinasi dan supervisi terhadap staf, sarana dan prasarana

yang tersedia untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang seefektif dan

seefisien mungkin bagi individu, keluarga dan masyarakat. Supervisi keperawatan

merupakan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara

berkesinambungan oleh supervisor mencakup masalah pelayanan keperawatan,

masalah ketenagaan, dan perawatan agar pasien mendapat pelayanan yang

bermutu setiap saat. Tujuan supervisi adalah pemenuhan dan peningkatan

pelayanan pada klien dan keluarga yang berfokus pada kebutuhan, keterampilan

dan kemampuan perawat dalam melaksanakan tugas (Nursalam, 2012).

Di RSU ‘Aisyiyah Ponorogo kegiatan supervisi telah dilakukan oleh

Pengawas Keperawatan terhadap perawat di ruangan termasuk ruang Mina namun

belum dilakukan oleh kepala ruang. Dalam pelaksanaannya kegiatan supervisi

yang dilakukan belum terjadwal dengan baik, meskipun sudah ada format

penilaian yang baku untuk kegiatan supervisi dan hasilnya telah

didokumentasikan dengan baik di Bidang Keperawatan. Hasil pengkajian yang

telah dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015 di Ruang Mina untuk kegiatan

supervisi sudah dilakukan.

Bila kegiatan supervisi ini telah dilakukan dan didokumentasikan dengan

terstruktur serta terdapat format penilaian supervisi yang jelas maka akan dicapai

hasil yang maksimal, maka akan dicapai hasil yang maksimal, karena kepala

ruangan akan memiliki catatan kinerja perawat untuk perbaikan selanjutnya dan

perawat yang disupervisi juga akan memiliki catatan kinerja sebagai bahan

evaluasi diri. Dengan demikian maka akan mudah untuk dilakukan upaya

perbaikan dalam pelayanan keperawatan. Namun bila kegiatan supervisi tidak



dilakukan dengan cara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik serta tidak ada

format penilaian untuk supervisi yang baku, maka bentuk evaluasi yang dilakukan

tidak bisa dilaksanakan secara berkelanjutan karena tidak ada catatan yang

digunakan sebagai bahan evaluasi secara terstruktur (Nursalam, 2012).

Berdasarkan kegiatan tersebut, maka kami mencoba untuk melaksanakan

kegiatan supervisi di ruang Mina yang dilakukan secara terstruktur dan

terdokumentasi sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu kamu juga membuat

format penilaian supervisi yang jelas untuk memudahkan kepala ruangan

melakukan evaluasi selanjutnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi

DIII Keperawatan Fakultan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah

Ponorogo dengan pembagian peran masing-masing sesuai struktur yang ada.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan umum

Setelah melakukan tindakan supervisi keperawatan mahasiswa mampu

mengaplikasikan peran kepala ruangan sebagai supervisor dan peran

Perawat Primer maupun Perawat Assosiate di Ruang Mina.

1.2.2 Tujuan khusus

1. Tersusunnya jadwal supervisi di Ruang Mina

2. Mampu menjalin kerjasama dan keakraban antar perawat di Ruang Mina

3. Meningkatkan kinerja Perawat Primer dan Perawat Assosiate di Ruang

Mina

1.3 Manfaat

1. Bagi Perawat

a. Meningkatkan pengetahun dan ketrampilan perawat yang disupervisi

dan meningkatkan hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis

antara supervisor dan perawat yang disupervisi.

b. Meningkatkan kemampuan Perawat Primer dan Perawat Assosiate

dalam menerapkan asuhan keperawatan dan mengurangi adanya

kesalahan yang dilakukan perawat.



2. Bagi Institusi

Membantu menyusun pedoman atau petunjuk tentang pelaksanaan

tindakan keperawatan sehingga tercipta pelayanan keperawatan

professional.

3. Bagi Pasien

Pasien mendapatkan pelayanan keperawatan yang berkwalitas dan

sesuai dengan tuntutan pasien.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENDAHULUAN

Supervisi dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam manajemen

serta keseluruhan tanggung jawab pemimpin. Pemahaman ini juga ada dalam

manajemen keperawatan. Untuk mengelola asuhan keperawatan dibutuhkan

kemampuan manajemen dari Perawat profesional. Oleh karena itu sebagai seorang

manajer keperawatan atau sebagai Perawat profesional diharapkan mempunyai

kemampuan dalam supervisi dan evaluasi.

Supervisi merupakan bagian dari fungsi directing pengarahan (dalam fungsi

manajemen yang berperan untuk mempertahankan agar segalam kegiatan yang

telah diprogram dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Supervisi secara

langsung memungkinkan manajer keperawatan menemukan berbagai

hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruangan

dengan mencoba memandang secara menyeluruh faktor-faktor yang

mempengaruhi dan bersama dengan staf keperawatan untuk mencari jalan

pemecahannya.Sukar seorang manajer keperawatan untuk mempertahankan mutu

asuhan keperawatan tanpa melakukan supervisi, karena masalah –masalah yang

terjadi di unit keperawatan tidak seluruhnya dapat diketahui oleh manajer

keperawatan melalui informasi yang diberikan oleh staf keperawatan yang

mungkin sangat terbatas tanpa melakukan supervisi keperawatan

2.2 PENGERTIAN SUPERVISI

Supervisi mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi segala

bantuan dari pemimpin/penanggung jawab keperawatan yang tertuju untuk

perkembangan para perawat dan staf lainnya dalam mencapai tujuan asuhan

keperawatan. Kegiatan supervisi semacam ini adalah merupakan dorongan,

bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan para

perawat.

Prajudi Atmosudiro (1982), Supervisi diartikan sebagai pengamatan atau

pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya rutin.

Swansburg (1999), Supervisi adalah suatu proses kemudahan sumber-sumber



yang diperlukan untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Thora Kron (1987), Supervisi

adalah merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajar, mengobservasi,

mendorong, memperbaiki, mempercayai, mengevaluasi secara terus menerus pada

setiap perawat dengan sabar, adil serta bijaksana sehingga setiap perawat dapat

memberikan asuhan keperawatan dengan baik, terampil, aman, cepat dan tepat

secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dari perawat.

Supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis. Dalam

pelaksanaannya supervisi bukan hanya mengawasi apakah seluruh staf

keperawatan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

instruksi atau ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga bersama para perawat

bagaimanan memperbaiki proses keperawatan yang sedang berlangsung. Jadi

dalam kegiatan supervisi seluruh staf keperawatan bukan sebagai pelaksanan pasif,

melainkan diperlukan sebagai patner kerja yang memiliki ide-ide, pendapat dan

pengalaman yang perlu didengar, dihargai dan diikutsertakan dalam usaha-usaha

perbaikan proses keperawatan. Dengan demikian supervisi diartikan sebagai suatu

aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para tenaga keperawatan

dan staf lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Supervisor harus mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang

nyaman. Ini tidak hanya meliputi lingkungan fisik, tetapi juga suasana kerja

diantara para tenaga keperawatan dan tenaga lainnya. Juga meliputi jumlah

persediaan dan kelayakan peralatan agar memudahkan pelaksanaan tugas.

Lingkungan yang sehat bila dapat memberikan rasa bebas dan keinginan untuk

bekerja lebih baik. Supervisor juga mengusahakan semangat kebersamaan dengan

lebih menekankan “kita” daripada “saya”.

Pada suatu saat supervisor akan memerlukan bantuan dalam mengambil

keputusan melalui pengamalan dalam tugas untuk menemukan metoda yang lebih

baik guna melaksankan pendelegasian tugas dalam kelompok kerja, tentu

memerlukan dukungan dari anggota kelompok. Walaupun supervisor

memperhatikan kondisi dan hasil kerja, tetapi perhatian utama ialah manusianya,

untuk itu harus mengenal tiap individu dan mampu merangsang agar tiap

pelaksana mau meningkatkan diri. Salah satu tujuan utama dari supervisi adalah

orientasi, latihan dan bimbingan individu, berdasarkan kebutuhan individu dan



mengarah pada pemanfaatan kemampuan dan pengembangan ketrampilan yang

baru.

Dalam pelaksanaan supervisi, supervisor membuat suatu keputusan tentang

suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian siapa yang akan melaksanakan.

Untuk itu supervisor perlu memberikan penjelasan dalam bentuk arahan kepada

para pelaksana.

2.3 SASARAN SUPERVISI

Sasaran yang harus dicapai dalam supervisi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanan tugas sesuai dengan pola

2. Struktur dan hirarki sesuai dengan rencana

3. Staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinue/sistematis

4. Penggunaan alat yang efektif dan ekonomis

5. Sistem dan prosedur yang tidak menyimpang

6. Pembagian tugas, wewenang dan pertimbangan objek/rational

7. Tidak terjadi penyimpangan/penyelewengan kekuasaan, kedudukan dan

keuangan

2.4 TUJUAN SUPERVISI

Mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang nyaman, ini tidak

hanya meliputi lingkungan fisik, tetapi juga suasana kerja diantaranya para tenaga

keperawatan dan tenaga lainnya , juga meliputi jumlah persediaan dan kelayakan

perawatan agar memudahkan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu tujuan supervisi

adalah :

1. Mengorganisasikan staf dan pelaksanan keperawatan

2. Melatih staf dan pelaksana keperawatan

3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya agar menyadari dan

mengerti terhadap peran, fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan

keperawatan

4. Memberikan layanan kemampuan staf dan pelaksana keperawatan dalam

memberikan asuhan keperawatan.



2.5 KOMPETENSI

Seorang supervisor harus memiliki kemampuan dalam :

1. Memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas, sehingga dapat

dimengerti oleh staf dan pelaksana keperawatan.

2. Memberikan saran, nasehat dan bantuan kepada staf/ pelaksana

keperawatan

3. Memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja staf dan

pelaskanaan keperawatan

4. Proses kelompok (dinamika kelompok)

5. Memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh staf dan

pelaksanaan keperawatan

6. Melakukan penilaian terhadap penampilan kinerja perawat

7. Mengadakan pengawasan agar asuhan keperawatan lebih baik.

2.6 FUNGSI

1. Dalam keperawatan fungsi supervisi adalah untuk mengatur dan

mengorganisir proses pemberian pelayanan keperawatan yang

menyangkut pelaksanaan kebijakan pelayanan keperawatan tentang

standar asuhan yang telah disepakati.

2. Fungsi utama supervisi modern adalah menilai dalam memperbaiki

faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan asuhan

keperawatan.

3. Fungsi utama supervisi dalam keperawatan adalah mengkoordinasikan,

menstimuli, dan mendorong kearah peningkatan kualitas asuhan

keperawatan.

4. Fungsi supervisi adalah membantu (assisting), memberi support

(supporting) dan mangajak untuk diikutsertakan (sharing).

2.7 PRINSIP

Prinsip-prinsip supervisi dalam keperawatan adalah :

1. Didasarkan atas hubungan profesional dan bukan pribadi

2. Kegiatan yang direncanakan secara matang

3. Bersifat edukatif, supporting dan informan

4. Memberikan perasaan aman pada staf dan pelaksanaan keperawatan



5. Membentuk suatu kerjasama yang demokratis antara supervisor dan staf

dan pelaksana keperawatan.

6. Harus objektif dan sanggup mengadakan “self evaluation”.

7. Harus progresif, inovatif, fleksibel dan dapat mengembangkan kelebihan

masing-masing

8. Konstruktif dan kreatif dalam mengembangkan diri disesuaikan dengan

kebutuhan

9. Dapat meningkatkan kinerja bawahan dalam upaya meningkatkan

kualitas asuhan keperawatan.

2.8 KARAKTERISTIK

Dalam keperawatan, supervisi yang baik apabila memiliki karekteristik :

1. Mencerminkan kegiatan asuhan keprawatan yang sesungguhnya

2. Mencerminkan pola organisasi/struktur organisasi keperawatan yang ada

3. Kegiatan yang berkesinambungan yang teratur atau berkala

4. Dilaksanakan oleh atasan langsung (Kepala unit / Kepala Ruangan atau

penanggung jawab yang ditunjuk).

5. Menunjukkan kepada kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas

asuhan keperawatan.

2.9 CARA SUPERVISI

1. Langsung

Supervisi dilakukan langsung pada kegiatan yang sedang

berlangsung. Pada supervisi modern diharapkan supervisor terlibat dalam

kegiatan agar pengarahan dan pemberian petunjuk tidak dirasakan sebagai

perintah. Cara memberikan pengarahan yang efektif adalah :

1. Pengarahan harus lengkap

2. Mudah dipahami

3. Menggunakan kata-kata yang tepat

4. Berbicara dengan jelas dan lambat

5. Berikan arahan yang logis

6. Hindari memberikan banyak arahan pada satu saat

7. Pastikan bahwa arahan dipahami

8. Yakinkan bahwa arahan anda dilaksanakan atau perlu tindak lanjut



2. Tidak langsung

Supervisi dilakukan melalui laporan baik tertulis maupun lisan,.

Supervisor tidak melihat langsung kejadian di lapangan, sehingga

mungkin terjadi kesenjangan fakta. Umpan balik dapat diberikan secara

tertulis.

2.10 LANGKAH SUPERVISI

1. Pra-supervisi

a. Supervisor menetapkan kegiatan yang akan disupervisi

b. Supervisor menetapkan tujuan

2. Pelaksanaan Supervisi

a. Supervisor menilai kinerja perawat berdasarkan alat ukur atau

instrumen yang telah disiapkan.

b. Supervisor mendapat beberapa hal yang memerlukan pembinaan.

c. Supervisor memanggil Katim dan PA untuk mengadakan pembinaan

dan klarifikasi permasalahan.

d. Pelaksanaan supervisi dengan inspeksi, wawancara, dan memvalidasi

data sekunder:

- Supervisor mengklarifikasi permasalahan yang ada

- Supervisor melakukan tanya jawab dengan perawat

3. Pasca-Supervisi - 3F

a. Supervisor memberikan penilaian supervisi (F-Fair)

b. Supervisor memberikan Feedback dan klarifikasi.

c. Supervisor memberikan reinforcement dan follow up perbaikan.

2.11 ALUR SUPERVISI



Kepala bidang perawatan

Kepala ruang

Kepala seksi perawatan

PA

Supervisi

Supervisi

Kepala TimKepala Tim

PA

Kinerja perawat dan
kualitas pelayanan

meningkat

Pembinaan :

1. Penyampaian
penilaian

2. Feed back
3. Follow up,

pemecahan masalah
dan reward

Menilai kerja perawat

Menetapkan kegiatan dan
tujuan serta instrumen /

alat ukur



2.12 KEGIATAN RUTIN SUPERVISOR

Tugas-tugas rutin yang harus dilakukan oleh supervisor setiap harinya

(bittel,1987) adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pertukaran shift (15-30 menit)

a. Mengecek kecukupan fasilitas/peralatan/sarana untuk hari itu

b. Mengecek jadwal kerja

2. Pada waktu mulai shift (15-30 menit)

a. Mengecek personil yang ada

b. Menganalisa keseimbangan personil dan pekerjaan

c. Mengatur pekerjaan

d. Mengidentifikasi kendala yang muncul

e. Mencari jalan supaya pekerjaan dapat diselesaikan

3. Sepanjang hari dinas (6-7 jam):

a. Mengecek pekerjaan setiap personil, dapat mengarahkan, instruksi,

mengoreksi atau memberikan latihan sesuai kebutuhannya.

b. Mengecek kemajuan pekerjaan dari personil sehingga dapat segera

membantu apabila diperlukan

c. Mengecek pekerjaan rumah tangga

d. Mengecek kembali pekerjaan personil dan kenyamanan kerja,

terutama untuk personil baru.

e. Berjaga-jaga di tempat apabila ada pertanyaan, permintaan bantuan

atau hal-hal yang terkait.

f. Mengatur jam istirahat personil

g. Mendeteksi dan mencatat problem yang muncul pada saat itu dan

mencari cara memudahkannya.

h. Mengecek kembali kecukupan alat/fasilitas/sarana sesuai kondisi

operasional

i. Mencatat fasilitas/sarana yang rusak kemudian melaporkannya

j. Mengecek adanya kejadian kecelakaan kerja

k. Menyiapkan dan melaporkan secara rutin mengenai pekerjaan.



4. Sekali dalam sehari (15-30 menit)

Mengobservasi satu personil atau area kerja secara kontinu untuk

15 menit. Melihat dengan seksama hal-hal yang mungkin terjadi seperti :

keterlambatan pekerjaan, lamanya mengambil barang, kesulitan

pekerjaan dan lain sebagainya.

5. Sebelum pulang

a. Membuat daftar masalah yang belum terselesaikan dan berusaha untuk

memecahkan persoalan tersebut keesokan harinya.

b. Pikirkan pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang hari dengan

mengecek hasilnya, kecukupan material dan peralatannya.

c. Lengkapi laporan harian sebelum pulang

d. Membuat daftar pekerjaan untuk harinya, membawa pulang

memperlajari di rumah sebelum pergi bekerja kembali.

2.13 SUPERVISOR KEPERAWATAN

Yang termasuk supervisor keperawatan adalah:

1. Kepala ruangan, kepala ruangan bertanggung jawab dalam supervisi

pelayanan keperawatan diunit kerjanya. Kepala rungan merupakan ujung

tombak penentu tercapai tidaknya tujuan pelayanan dalam memberikan

asuhan keperawatan dan pendokumentasian di unit kerjanya.

2. Pengawas Keperawatan, beberapa ruangan atau unit pelayanan berada di

bawah satu instalasi, pengawas perawatan bertanggung jawab dalam

melakukan supervisi pada areanya yaitu beberapa kepala ruangan yang

berada dalam satu instalasi tertentu, misalnya instalasi rawat inap,

instalasi rawat jalan dan lain-lain.

3. Kepala seksi, beberapa instansi digabung dibawah satu pengawasan

kepala seksi. Kepala seksi mengawasi pengawas keperawatan dalam

melaksanakan tugas secara langsung dan seluruh perawat secara tidak

langsung.

4. Kepala Bidang keperawatan, Kabid Keperawatan bertanggung jawab

untuk melakukan supervisi kepada kepala seksi secara langsung dan

semua perawat secara tidak langsung.



Dengan demikian supervisi berikatan dengan struktur organisasi yang

menggambarkan garis tanggung jawab, siapa yang menjadi supervisor dan siapa

yang disupervisi.

2.14 PERAN DAN FUNGSI KEPALA RUANGAN

Pada kesempayan ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah peran dan fungsi

kepala ruangan dalam meningkatkan asuhan keperawatan, melalui supervisi.

Menutur Depkes RI 1994, “Kepala ruangan adalah seorang tenaga perawat

profersional yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengelola

kegiatan pelayanan keperawatan di satu ruang rawat.” Tanggung jawab kepala

rungan dapat diidentifikasi sesuai dengan perannya meliputi:

1. Manajemen personalia/ketenagaan, meliputi penerimaan, seleksi, orientasi,

pengembangan tenaga, penilain penampilan kerja, promosi dan penyediaan

ketenagaan staf keperawatan.

2. Manajemen operasional, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan

pengarahan dalam pelayanan keperawatan.

3. Manajemen kuliatas pelayanan, meliputi pengembangan standar asuhan

keperarawatan, program kendali mutu, program evaluasi team dan persiapan

untuk akreditasi pelayanan keperawatan.

4. Manajemen finansial, meliputi budget, cost control dalam pelayanan

keperawatan.

2.15 PENERAPAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN

Pemberian pelayanan dan asuhan keperawatan merupakan suatu kegiatan

yang kompleks dan melibatkan berbagai individu. Agar tujuan keperawatan

tercapai maka diperlukan berbagai kegiatan dalam menerapkan kepeminpinan

khususnya bagi kepala rungan menurut Kron (1981) kegiatan tersebut meliputi:

Perencanaan dan pengorganisasian, membuat penugasan dan memberi pengarahan,

pemberian bimbingan, mendorong kerja sama dan berpartisipasi, melakukan

koordinasi kegiatan dan melakukan evaluasi hasil penampilan kerja.

Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan kepala ruangan dapat melakukan

tanggung jawabnya sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Dalam



melaksanakan pelayanan dan asuhan keperawatan kepala ruangan sebagai

pemimpin bertanggung jawab dalam :

1. Membantu perawat lain mencapai tujuan yang ditentukan

2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan keperawatan

3. Bertanggung jawab atas tindakan keperawatan yang dilakukan

4. Pelaksanaan keperawatan sebagai standar

5. Penyelesaian pekerjaan dengan benar

6. Pencapaian tujuan keperawatan

7. Memperhatikan kesejahteraan bawahan

8. Memotivasi bawahan



BAB III

PERENCANAAN

3.1 PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/ tanggal : 30 Desember 2014 – 9 Januari 2015

Role Play : Senin, 5 Januari 2015

Pukul : 08.00 WIB

Lama kegiatan : 60 menit

Pelaksana : Kepala ruangan, Kepala tim II

Sasaran : Kepala tim I, Perawat assosiate II

Tempat : Ruang Mina

Materi supervisi : Cuci Tangan (Hand Wash) dan Dokumentasi

Keperawatan

3.2 STRUKTUR PENGORGANISASIAN

Penanggung jawab : M. Ikhsan Santoso

Kepala ruangan : Suryani

Kepala tim : 1. Meri Ambarwati ( KATIM I )

2. Novia Widyawati (KATIM II )

Perawat Assosiate : 1. Radhitya Anggraini ( TIM I )

2. Pambayun Wahyu ( TIM I )

3. Ahmad Anwar F ( TIM II )

4. Triantoro ( TIM II )

Pembimbing : 1. Sulistyo Andarmoyo, S.Kep.,Ns.,M.Kes

2. Zainal Arifin S.Kep, Ns

3.3 METODE

1. Observasi

2. Diskusi dan tanya jawab

3. Problem solving

3.4 MEDIA

1. Status klien



2. Instrumen supervisi

3.5 INSTRUMEN (terlampir)

3.6 RENCANA KEGIATAN

Tahap
kegiatan

Kepala ruangan
(Supervisor) Perawat Primer Perawat Assosiate

Pra
supervisi
(5 menit)

Pembukaan:
1. Salam pembuka
2. Menyampaikan maksud

dan tujuan dilakukannya
supervisi

3. Materi: Cara
pendokumentasian askep
dan hand hygiene.

4. Waktu : 5 Januari 2015
5. Sistem : Observasi
6. Penilaian kesesuaian

dengan instrumen
7. Memberikan kesempatan

kepada Perawat Primer
untuk melakukan
klarifikasi sebelum
dilakukan supervisi.

Supervisi
45 menit

1. Melakukan pengawasan
dan koordinasi.

2. Menilai kelengkapan
pengisian format
supervisi.

3. Mencatat jika ditemukan
ada hal-hal yang perlu di
diskusikan bersama
Perawat Primer dan
Perawat Assosiate.

4. Memberikan masukan
berupa saran atau
pembetulan dan tindakan
keperawatan yang
dilakukan

1. Melakukan kroscek.
2. Melakukan klarifikasi
kepada Karu jika
dtemukan sesuatu
yang tidak sesuai.

3. Melaksanakan
tindakan perawatan
dengan menggunakan
pendekatan proses
keperawatan:

- Menerima dan
mengkaji kebutuhan
klien secara
komprehensif.

- Melakukan analisa dan
menetapkan masalah
keperawatan.

- Membuat tujuan dan
rencana keperawatan.

- Melaksanakan rencana
yang telah dibuat.

1. Melakukan
kroscek.

2. Melakukan
klarifikasi
kepada
Perawat
Primer jika
ditemukan
perlengkapan
tidak sesuai.

3. Membantu
melaksanakan
asuhan
keperawatan
yaitu
melaksanakan
implementasi
keperawatan
sesuai rencana
yang telah
dibuat oleh



- Melakukan evaluasi
keberhasilan yang
telah dicapai.

Perawat
Primer.

Post
supervisi
10 menit

1. Melakukan evaluasi
hasil supervisi (terbuka).

2. Memberikan feed back.
3. Memberikan follow up

dan reinforcement.
4. Melakukan dokumentasi

hasil supervisi.



FORMAT LAPORAN SUPERVISI

Aspek

Penilaian

Masalah Yang Ditemukan Rekomendasi/Saran

Ponorogo, Januari 2015

Kepala Ruang

(....................................)

Kepala Tim

(......................................)

Perawat Assosiate

(......................................)



BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Hari/tanggal : 11-22 Mei 2013

Role Play : Senin, 17 Juni 2013

Pukul : 09.30 WIB

Lama kegiatan : 30 menit

Pelaksana : Kepala ruangan, Kepala tim

Sasaran : Kepala tim, perawat assosiate

Tempat : Ruang Mina

Materi supervisi : Universal Precaution (Hand Wash)

B. STRUKTUR PENGORGANISASIAN

Penanggung jawab : Yudi Dwi Atmoko

Kepala ruangan : Yudi Susanto

Kepala tim : 1. Ika Puji Wahyuni

2. Sulis Setyowati

Perawat Assosiate : 1. Aminudin

2. Wawan Suhendra

3. Rika Aprilia

4. Wahyu Ardianto

Pembimbing : 1. Nurul Sri Wahyuni S.Kep, Ns

2. Muh. Arba’in S.Kep,Ns

C. METODE

1. Supervisor menetapkan materi yang akan di supervisi dan

memberitahukan kapan akan dilaksanakan supervisi serta supervisor

memberikan format penilaian supervisi kepada katim maupun PA.

2. Pada hari pelaksanaan tanya jawab dan mendiskusikan permasalahan yang

ada serta memberikan follow up untuk supervisi berikutnya.



D. MEDIA

1. Status klien

2. Instrumen supervisi

E. INSTRUMEN

1. Instrumen Supervisi Universal Precaution (Hand Wash)

Uraian Bobot
Dilakukan

Keterangan
Ya Tidak

a. Persiapan alat 3

1. Sabun V

2. Tissue / Handuk V

3. Air V

b. Pelaksanaan 14

1. Melepas jam tangan/ perhiasan
dan menyisingkan lengan baju
sampai siku

V

2. Basahi tangan dengan air V

3. Pakai cukup sabun untuk
menyabuni seluruh permukaan
tangan

V

4. Gosok tangan dengan posisi
telapak pada telapak

V

5. Telapak tangan di atas punggung
tangan kiri dengan jari-jari saling
menjalin dan sebaliknya

V

6. Telapak pada telapak dan jari-jari
saling menjalin

V

7. Punggung jari-jari pada telapak
yang berlawanan dengan jari-jari
saling mengunci

V



Kriteria :

Baik : 75% - 100%

Kurang : 50% - 74%

Cukup : < 50%

%100
Sm
SpN 

Keterangan :

N = Nilai yang didapat

Sp= Skor yang didapat

Sm = Skor maksimal

8. Gosok memutar dengan ibu jari
kiri tangan kanan mengunci pada
telapak kiri dan sebaliknya.

V

9. Gosok memutar, kearah belakang
dan depan dengan jari-jari tangan
kanan mengunci pada telapak kiri
dan sebaliknya.

V

10. Bilas tangan dengan air. V

11. Keringkan tangan sekering
mungkin dengan tissue / handuk
sekali pakai

V

12. Gunakan handuk untuk
mematikan keran

V

13. Dilakukan selama 30-40 detik. V

14. Tangan anda sudah aman
sekarang
Salam

V

TOTAL NILAI 17 15



%100
17
15N 

N = 88 %

Ponorogo, 6 Januari 2015

Katim

(Novia Widyawati)



Instrumen Supervisi (Dokumentasi Asuhan Keperawatan)

Hari/tanggal : Senin, 17 Juni 2013

Yang disupervisi : Ika Puji Wahyuni

dan Sulis S.

(Katim)

Supervisor : Yudi Susanto (Karu)

Ruang : Mina

Instrumen Supervisi (Dokumentasi Keperawatan)

No Aspek yang dinilai Dilakukan
Ya Tidak

Analisa Pengkajian
1 Mencatat data yang dikaji dengan pedoman pengkajian V
2 Data kelolaan (Bio-Psiko-Sosial-Spiritual) V
3 Data dikaji dari pasien masuk sampai pulang V
4 Masalah dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara

status kesehatan dengan norma pola dan fungsi
V

Analisa Diagnosa Keperawatan
1 Diagnosa keperawatan berdasarkan masalah yang telah

dirumuskan
V

2 Diagnosa keperawatan mencerminkan PES V
3 Merumuskan diagnosa keperawatan

aktual/resiko/kolaboratif
V

Analisa Perencanaan
1 Berdasarkan diagnosa keperawatan V
2 Disusun menurut prioritas V
3 Rumusan tujuan mengandung komponen

pasien/subyek, perubahan perilaku, kondisi pasien, dan
atau kriteria

V

4 Rencana tindakan mengacu pada tujuan dengan
kalimat perintah, terinci dan jelas atau melibatkan
pasien/keluarga

V

5 Rencana tindakan menggambarkan keterlibatan
pasien/keluarga

V

6 Rencana tindakan menggambarkan kerjasama dengan
tim kesehatan lain

V

Analisa Tindakan
1 Tindakan dilaksanakan mengacu pada rencana

perawatan
V

2 Perawat mengobservasi respon pasien terhadap
tindakan keperawatan

V

3 Revisi tindakan berdasarkan hasil evaluasi V
4 Semua tindakan yang telah dilaksanakan dicatat

ringkas dan jelas
V



Evaluasi Tindakan
1 Evaluasi mengacu pada tujuan V
2 Hasil evaluasi dicatat V

Catatan Asuhan Keperawatan
1 Menulis pada format yang baku V
2 Pencatatan dilakukan sesuai dengan tindakan yang

dilaksanakan
V

3 Pencatatan ditulis cengan jelas, ringkas, istilah yang
baku dan benar

V

4 Setiap melakukan tindakan/kegiatan perawat
mencantumkan paraf/nama jelas dan tanggal jam
dilakukan tindakan

V

5 Berkas catatan keperawatan disimpan sesuai dengan
ketentuan

V

Jumlah 24
Sub Total 17
Prosentasi 71%

Keterangan

1. 76-100% adalah baik

Keterangan : dipertahankan

2. 56-75% adalah cukup

Keterangan : ditingkatkan

3. <55% adalah kurang

Keterangan : perlu dilakukan pelatihan.

Ponorogo, 6 Januari 2014
Kepala Ruangan

( Suryani )



F. MEKANISME KEGIATAN

Tahap
kegiatan Kepala ruangan (Supervisor) Perawat Primer Perawat

Assosiate

Pra
supervisi
(5 menit)

Pembukaan:
1. Salam pembuka
2. Menyampaikan maksud

dan tujuan dilakukannya
supervisi

3. Materi: Cara
pendokumentasian askep,
dan Cuci tangan (hand
hygiene).

4. Waktu : 10 Mei 2013
5. Sistem : Observasi
6. Penilaian kesesuaian

dengan instrumen
7. Memberikan kesempatan

kepada Perawat Primer
untuk melakukan
klarifikasi sebelum
dilakukan supervisi.

Supervisi
45 menit

1. Melakukan pengawasan
dan koordinasi.

2. Menilai kelengkapan
pengisian format
supervisi.

3. Mencatat jika ditemukan
ada hal-hal yang perlu di
diskusikan bersama
Perawat Primer dan
Perawat Assosiate.

4. Memberikan masukan
berupa saran atau
pembetulan dan tindakan
keperawatn yang
dilakukan

1. Melakukan kroscek.
2. Melakukan
klarifikasi kepada
Karu jika dtemukan
sesuatu yang tidak
sesuai.

3. Melaksanakan
tindakan perawatan
dengan
menggunakan
pendekatan proses
keperawatan:

- Menerima dan
mengkaji kebutuhan
klien secara
komprehensif.

- Melakukan analisa
dan menetapkan
masalah
keperawatan.

- Membuat tujuan dan
rencana
keperawatan.

- Melaksanakan
rencana yang telah

1. Melakukan
kroscek.

2. Melakukan
klarifikasi
kepada
Perawat Primer
jika ditemukan
perlengkapan
tidak sesuai.

3. Membantu
melaksanakan
asuhan
keperawatan
yaitu
melaksanakan
implementasi
keperawatn
sesuai rencana
yang telah
dibuat oleh
Perawat
Primer.



G. EVALUASI

1. Evaluasi Struktur

Persiapan dilaksanakan 1 hari dan dilaksanakan sesuai jadwal

perencanaan.

2. Evaluasi proses

a. Kegiatan dilakukan maju jam 09.30 dan dilakukan selama 30 menit.

b. Keluarga pasien ikut terlibat dalam pengkajian data.

c. Sesuai dengan alur supervisi

d. Peran perawat pada supervisi dokumentasi keperawatan Karu ke

Katim :

Karu : Yudi Susanto

Katim : Ika Puji Wahyuni dan Sulis Setyowati

Peran perawat pada supervisi tindakan han wash (dengan sabun) :

Katim : Ika Puji Wahyuni

PA : Aminudin dan Rika Aprilia

Peran perawat pada supervisi tindakan hand Rab (dengan

alkohol) :

Katim : Sulis Setyowati

PA : Wawan Suhendra dan Wahyu Ardianto

3. Evaluasi hasil

a. Dokumentasi Keperawatan

dibuat.
- Melakukan evaluasi
keberhasilan yang
telah dicapai.

Post
supervisi
10 menit

1. Melakukan evaluasi hasil
supervisi (terbuka).

2. Memberikan feed back.
3. Memberikan follow up

dan rineforcement.
4. Melakukan dokumentasi

hasil supervisi.



Supervisi yang telah dilakukan oleh karu ke katim di

hasilkan skor nilai sub total 43, pencatatan yang dilakukan36,

yang tidak dilakukan 7.

Dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan

dibutuhkan ketlitian, keefektifan dan dapat dipertanggung

jawabkan, hal ini di karenakan seringnya perawat melakukan

kesalahan pencatatan yang berulang ulang atau doplikatip.

Kesalahan pencatatan dalam dokumentasi asuhan keperawatan

meliputi:

 Pencatatan dalam setiap implementasi atau tindakan

keperawatan yang diberikan ke pasien tidak diberi

respon,respon tersebut didapatkan dari keadaan pasien.

 Pencatatan evaluasi dalam pengisian data objektif tidak tepat.

Agar pencatatan dokumentasi keperawatan dapat berjalan

dengan baik maka di laksanakan sesuai standart keperawatan.

- Melakukan pengkajian, menentukan diagnosa, perencanaan,

dilakukan implementasi dan terakhir evaluasi dari proses

perawatan yang diberikan.

- Mengumpulkan serta mendokumentasikan data yang diperoleh

sesuai dengan keadaan yg terjadi dengan pasien.

- Menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan data yang

telah di analisis dengan cermat dan akurat.

- Merencanakan tindakan keperawatan,dan rencana tersebut

harus ada rasionalnya.

- Implementasi di dokumentasikan sesuai dengan tindakan yang

sudah dilakukan langsung ke pasien. Setiap implementasi harus

ada respon dan juga waktu pemberian tindakan tersebut.

- Dokumentasi dalam pencatatan evaluasi diisi dengan SOAP

S: data yang diperoleh dari keluhan pasien secara langsung

O: data yang diperoleh dari pemeriksaan-pemeriksaan misalnya

TTV



A: masalah yang terjadi pada pasien sudah teratasi atau belum

teratasi

P: pemberian perencanaan lanjut untuk memberikan asuhan

keperawatan

b. Hand Wash dan Hand Rub

Dalam supervisi hand wash dan hand rub pada tanggal 17 Juni

2013 dari Katim ke PA dengan hasil :

 Pada PA 1 tidak melepas perhiasan

 Pada PA 2 waktu kurang dari 30 menit

 Diharapkan pada saat mencuci tangan harus melepas perhiasan

maupun jam tangan dikarenakan alat-alat tersebut dapat

membawa kuman dan waktu yang kurang dari 30 menit

dipastikan kuman belum benar-benar hilang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Supervisi dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam

manajemen serta keseluruhan tanggung jawab pemimpin. Pemahaman ini

juga ada dalam manajemen keperawatan. Untuk mengelola asuhan

keperawatan dibutuhkan kemampuan manajemen dari Perawat profesional.

Oleh karena itu sebagai seorang manajer keperawatan atau sebagai

Perawat profesional diharapkan mempunyai kemampuan dalam supervisi

dan evaluasi.

Tujuan supervisi adalah :

1. Mengorganisasikan staf dan pelaksanan keperawatan

2. Melatih staf dan pelaksana keperawatan

3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya agar menyadari dan

mengerti terhadap peran, fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan

keperawatan

4. Memberikan layanan kemampuan staf dan pelaksana keperawatan

dalam memberikan asuhan keperawatan.

Pelaksanaan supervisi dokumentasi keperawatan dari kepala ruang

ke katim, supervisi hand wash dan hand rub dilakukan pada tanggal 17

Juni 2013 dari katim ke PA, pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar

sesuai perencanaan dan semua personal dapat melakukan kegiatan sesuai

dengan peran masing-masing.

B. Saran

1. Setiap bulan kepala ruang harus membuat rencana bulanan secara rutin

dan disosialisasikan kepada katim maupun PA.

2. Kegiatan supervisi hendaknya dilakukan secara rutin setiap bulan agar

kepala ruang memiliki catatan kinerja perawat untuk perbaikan

selanjutnya dan perawat yang disupervisi akan memiliki catatan kinerja

sebagai bahan evaluasi diri.



FORMAT LAPORAN SUPERVISI

Aspek Penilaian Masalah Yang Ditemukan Rekomendasi/Saran
Dokumentasi
Keperawatan

Hand Wash dan
Hand Rub

Pada tahap pelaksanaan kekurangan
yang ditemukan adalah:
1. Tidak melepaskan perhiasan
2. Waktu untuk mencuci tangan

kurang dari 30 detik

Untuk lebih
memperhatikan
tindakan apa yang
harus dilakukan
sebelum mencuci
tangan,
memperhatikan
berapa lama waktu
yang diperlukan
untuk mencuci tangan

Kepala Ruang

(...............................)

Kepala Tim

(...........................................)

Ponorogo, Januari 2015
Perawat Assosiate

(...........................................)
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6. Evaluasi

a. Karu :

1) Karu belum memberikan penilaian kepada katim

2) Pengarahan karu: pengisian dokumentasi tidak terdapat tanda

tangan dan nama terang, identitas pasien belum diisi, respon

pasien harus dituliskan serta obat yang diinjeksikan harus ditulis

diimplementasi.

3) Karu sudah menjelaskan tujuan diadakannya supervise

b. Katim :

1) Cuci tangan belum sesuai SOP diantaranya adalah urutan dari

cuci tangan belum berurutan, 5 momen cuci tangan belum

komplit.

2) Jadwal kegiatan supervisi diajukan untuk mengevisienkan waktu

sehingga bisa untuk mengerjakan laporan akhir


