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KISI-KISI UJIAN AKHIR PROGRAM METODE OSCA 

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011/2012 

  

 

SET 
 

 

BIDANG 

 

KOGNITIF 

 

KETRAMPILAN 1 

 

KETRAMPILAN 
2 

1 BEDAH ENDOKRIN : askep Tiroidektomi (Pengkajian, 

Diagnosa keperawatan, Intervensi, Implementasi, 
dan Evaluasi) 

 

Anamnesa  post 

tiroidektomi 
 

Perawatan luka 

post operasi 
 

DALAM Imun: Askep HIV AIDS (mahasiswa mampu 

melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi pasien HIV AIDS) 

Penkes pada 

pasien HIV AIDS 

(pencegahan 
penularan) 

Pemakaian APD 

JIWA  Askep perubahan persepsi sensori halusinasi 

pendengaran 

Membantu  pasien 

mengenal 
halusinasi 

pendengaran 

Mengontrol 

halusinasi 
pendengaran : 

menghardik 
KOMUNITAS Askep keluarga dengan lansia: 

- Perubahan pada lansia 

- Dx keperawatan dengan lansia 
- Intervensi askep kelg lansia 

- Tugas tumbang keluarga dengan lansia 
- Komunikasi pada lansia 

Penkes keluarga 

tentang tumbang 

lansia 

Mengajari 

keluarga cara 

berjalan lansia 
menggunakan 

alat Walker 

MATERNITAS Asuhan keperawatan ibu hamil trimester I normal: 

1. Identifikasi tanda-tanda kehamilan 
2. Perubahan fisiologis 
3. Pengkajian trimester I 
4. Diagnosa keperawatan trimester I 

5. Rencana tindakan trimester I 

Anamnese  ibu 

hamil kunjungan 
pertama 

Pemeriksaan 

Panggul Luar dan 
interpretasi hasil 

pemeriksaan 

ANAK 

Askep anak sehat (pertumbuhan & perkembangan 
normal)  

Penkes: 

antisipatory 
guidance usia 

todller  

Therapi bermain 

pada anak 

toddler 

2 BEDAH SARAF: askep Cidera Kepala  (Pengkajian, 
Diagnosa keperawatan, Intervensi, Implementasi, 

dan Evaluasi) 
 

Anamnesa Cidera 
Kepala 

 

Mengukur GCS 
 

DALAM Endokrin: Askep DM (mahasiswa mampu 

melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi pasien DM) 

Rencana pulang 

Pasien DM 

Injeksi Insulin 

JIWA  Askep isolasi social: menarik diri Mengidentifikasi 

penyebab MD 

Membimbing 

pasien 
berkenalan 

dengan orang 
lain: P-K 

KOMUNITAS Kasus kelompok Pra-Lansia yang mengarah ke  

munculnya masalah kesehatan Resiko 

Pendidikan 

kesehatan tentang 
cara pencegahan 

penyakit 
Hipertensi 

Mengukur 

Tekanan darah 
yang benar 

 MATERNITAS Asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS 

1. Pengkajian ibu hamil dengan HIV/AIDS 

Penkes tentang 

nutrisi pada ibu 

Pemeriksaan 

leopold I - IV 
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2. Diagnosa keperawatan    ibu hamil dgn 

HIV/AIDS 
3. Rencana keperawatan ibu hamil dgn HIV/AIDS 

hamil trimes- ter I 

dengan HIV/AIDS 

pada ibu hamil 

trimester III 

 ANAK 

Askep bayi resti : hiperbiliriubinemia 

Anamnesa: ibu yg 

melahirkan bayi 
BBLR 

Melakukan 

pemeriksaan 
refleks bayi 

3 BEDAH PENCERNAAN:Askep Hemorroid  (Pengkajian, 

Diagnosa keperawatan, Intervensi, Implementasi, 
dan Evaluasi) 

 

Anamnesa Riwayat

 Hemorroid 
 

Melakukan hukna

h glyserin 
 

DALAM Saraf: Askep Stroke 
(mahasiswa mampu melakukan pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
pasien Stroke) 

Anamnesa pada 
pasien Riwayat 

Stroke 

Melatih ROM 
pasif 

JIWA  Askep gangguan konsep diri : Harga diri rendah Mengidentifikasi 

aspek positif yang 
dimiliki pasien 

Mempraktekkan 

kemampuan 
aspek positif di 

RS: melipat 
pakaian 

KOMUNITAS Kasus asuhan keperawatan dengan kembang 

keluarga menunggu  kelahiran anak pertama 

Pendidikan 
kesehatan: 
Sudden Infant 

Death 
Syndrome 

Mencegah 
terjadinya kejang 
dengan 
memberikan  
obat 
suppsitoria 
melalui anus 
pada balita 

MATERNITAS Asuhan keperawatan ibu  

trimester II dan III dengan  

komplikasi placenta previa  

1. Konsep dasar ibu hamil 

    dengan placenta previa  

2. Pengkajian ibu hamil 

    dengan placenta previa  

3. Diagnosa keperawatan 

    ibu hamil dengan  

    placenta previa  

4. Rencana tindakan pada 

    ibu hamil dengan  

    placenta previa  

5. Rencana tindak lanjut  

    berdasarkan hasil  

    evaluasi 
 

Penkes tentang 

tanda  

bahaya kehamilan  

trimester II dan III 
 

Pemeriksaan 

fisik umum 
terfokus pada 

ibu hamil 

 

 ANAK 

Askep anak dengan penyakit infeksi tropis: 

campak  

Pendidikan 

Kesehatan: 
discharge planning 

untuk anak DHF 
usia sekolah 

Melakukan  
pengukuran 

antropometri  

4 BEDAH PENCERNAAN: Askep kanker kolon (Pengkajian, 

Diagnosa keperawatan, Intervensi, Implementasi, 
dan Evaluasi)  

 

Anamnesa riwayat

 kanker kolon 
 

Pemberian Makan 

Sonde 
 

 DALAM Pencernaan: Askep Sirosis Hepatis (mahasiswa 
mampu melakukan pengkajian, diagnosis, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pasien Sirosis 

Hepatis) 

Anamnesa pada 
pasien Sirosis 

Hepatis 

Pemeriksaan fisik 
Abdomen 

 JIWA  Askep defisit perawatan diri Mengidentifikasi 

ciri-ciri kebersihan 

Mempraktekkan 

cara menyisir 
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diri: Tubuh rambut 

 KOMUNITAS Kasus askep keluarga balita yang mengalami 

bersihan jalan nafas tidak efektif yang mengarah 
pada intervensi keperawatan keluarga 

Pendidikan 

kesehatan tentang 
pentingnya 

imunisasi pada 
balita 

Mengajarkan 

pada keluarga 
untuk Flabbing 
dada, perkusi 
dada untuk 

mengeluarkan 
dahak. 

 MATERNITAS Asuhan keperawatan kala I 

Persalinan:  

1. Identifikasi faktor yang 

 mempengaruhi 

    kala I persalinan  

2. Pengkajian intranatal 

    kala I persalinan  

3. Diagnosa keperawatan 

    kala I persalinan  

4. Rencana keperawatan 

    kala I persalinan  
 

Pengkajian klien 

pada  

kala I persalinan  
 

Melakukan 

pertolongan  

persalinan kala 
II 

 

 ANAK 

Asuhan Keperawatan bayi dengan gizi buruk: 

marasmik kwasiorkor 

Anamnesa: 

riwayat 
keperawatan pada 

anak dengan diare 
akut dehidrasi 

berat 

Melakukan  
pemberian 

minum lewat 
NGT pada anak 

5 BEDAH PERNAFASAN: Askep Efusi Pleura    (Pengkajian, 
Diagnosa keperawatan, Intervensi, Implementasi, 

dan Evaluasi)  

 

Penkes Batuk 
Efektif 

 

Tehnik Suction 
 

DALAM Pernafasan: Askep Asma (mahasiswa mampu 

melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi pasien Asma) 

Anamnesa pada 

pasien Asma  

Inhalasi Uap dg 

Nebulezer 

JIWA  Askep Resiko perilaku kekerasan Mendiskusikan 

akibat perilaku 
marah 

Menyalurkan 

energy marah 
secara 

konstruktif: 

memukul bantal 
KOMUNITAS Kasus askep keluarga dengan balita 

ketidakmampuan kelaurga dalam merawat 
anggota keluarganya dengan masalah nutrisi 

 

Pendidikan 

kesehatan teknik 
menyusui yang 

benar 

Mengkaji 

antopometri 

MATERNITAS Asuhan keperawatan 
kala II persalinan 

1. Pengkajian kala II 

2. Diagnosa keperawatan 

    kala II persalinan 

3. Rencana keperawatan  

    kala II persalinan  

4. Merencanakan tindak  

    lanjut berdasarkan  

    hasil evaluasi kala II 
 

Pendidikan 
kesehatan  

macam-macam 

posisi persalinan 
 

Melakukan  

pemotongan tali 

pusat pada BBL 
 

 ANAK 
Asuhan keperawatan anak dengan masalah 

pernafasan: BRPN 

Penkes: Cara 

pencegahan TB 
pada Anak 

Melakukan 

fisioterapi dada 
pada Anak 

6 BEDAH MUSKULOSKELETAL: Askep Kegawatan Fraktur  

(Pengkajian, Diagnosa keperawatan, Intervensi, 

Penkes Mobilisasi 

Pasien Post ORIF 

Pembidaian 
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Implementasi, dan Evaluasi)  

 

 

DALAM Cardiovaskuler: Askep Dekomp Cordis (mahasiswa 
mampu melakukan pengkajian, diagnosis, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pasien 
Dekomp Cordis) 

Penkes Diit pada 
pasien kelebihan 

cairan 

Pengukuran JVP 

JIWA  Askep Berduka disfungsional Mengenali 

peristiwa 
kehilangan yang 

dialami pasien 

Cara mengatasi 

berduka 
disfungsional 

yang dialami: 
Verbal 

KOMUNITAS Triage bencana pada Kasus  di masyarakat dengan 

terkontaminasi limbah pabrik kain 

Pendidikan 

kesehatan pada 
keluarga di 

masyarakat 
dengan bencana: 

triage 

Melakukan 

metode”Start” 
pada keluarga dg 

bencana 

MATERNITAS Asuhan keperawatan kala III 
persalinan 

1. Pengkajian kala III 

2. Diagnosa keperawatan 

    keperawatan kala III   

    persalinan 

3.Rencana tindakan kala III 

persalinan 

4. Merencanakan tindak  

    lanjut berdasarkan  

    hasil evaluasi pd kala III 
 

Penkes tentang 
teknik 

dan posisi menyusui  

yang benar  
 

Pertolongan  

persalinan kala 

III 
(manajemen 

aktif  

kala III) 
 

 ANAK 

Asuhan keperawatan anak dengan masalah 

perkemihan: sidroma nefrotik. 

Penkes: 

penghitungan 
kebutuhan cairan 

pada anak toddler 
 

 

Melakukan  

perawatan  
dekubitus 

7 BEDAH PERKEMIHAN: Askep Batu Ginjal  (Pengkajian, 
Diagnosa keperawatan, Intervensi, Implementasi, 

dan Evaluasi)  
 

Anamnesa riwayat
 batu saluran 

kemih 
 

Menghitung 
balance cairan 

 

 DALAM Cardiovaskuler:  

1. Askep AMI (mahasiswa mampu melakukan 
pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi pasien AMI) 

Anamnesa AMI Memberikan RJP 

 

 JIWA  Askep psikososial : keputusasaan Identifikasi aspek 
positif yang 

dimiliki 

Berpartisipasi 
dalam 

beraktivitas: 

Membuat 
minuman 

 KOMUNITAS Kasus askep keluarga dengan balita ;ketidak 
mampuan keluarga dalam mengambil keputusan  

dalam melindungi anak dengan penyakit TBC 

 

Pendidikan 
kesehatan: 

Imunisasi BCG 

Melakukan 
Imunisasi  BCG 

pada anak 

 MATERNITAS Asuhan keperawatan 

pada  

bayi baru lahir  

1. Adaptasi bayi baru 
lahir 

2. Pengkajian fisik bayi  

    baru lahir  

Penkes tentang ASI 

Eksklusif  
 

Memandikan bayi 
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3. Pengkajian refleks 

bayi  

    baru lahir  

4. Diagnosa keperawatan  

    bayi baru lahir 

5. Rencana keperawatan  

    bayi baru lahir  
 

 ANAK 

Asuhan Keperawatan anak dengan masalah 
kardiovaskuler: Congenital Heart Diseases 

(Tetralogi Fallot) 

Penkes: bermain 

yang tepat untuk 

anak usia 3 tahun 
dengan CHD  

Melakukan 
pemberian 

oksigen 

menggunakan 
binasal kanule pd 

usia toddler 

8 BEDAH PERKEMIHAN: Askep BPH  (Pengkajian, Diagnosa 

keperawatan, Intervensi, Implementasi, dan 

Evaluasi)  
 

Anamnesa Riwayat 

BPH 

 

Pemasangan 

Infus. 

 

 DALAM Pernafasan: Askep TB Paru (mahasiswa mampu 

melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi pasien TB Paru) 

Anamnesa pada 

pasien TB Paru 

perawatan 

jenasah pasien 
TBC 

 JIWA  Askep kecemasan Mengenal  cemas 
yang dimiliki 

Mengontrol 
kecemasan 

dengan relaksasi 

: napas dalam 

 KOMUNITAS 
 
 
 
 

Kasus askep keluarga dengan balita yang 

mengalami diare; ketidak mampuan keluarga 

dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan 
kesehatan berhubungan dengan gangguan 

keseimbangan cairan 

Pendidikan 

kesehatan pada 

keluarga dengan 
balita yang 

menderita diare 

Membuat larutan 

gula garam 

 MATERNITAS Asuhan keperawatan pada  

ibu postpartum 

1. Adaptasi fisiologis post 

    partum 

2.Adaptasi psikologis post 

    partum 

3. Pengkajian ibu post 

    partum 

4. Diagnosa keperawatan  

    ibu post partum 

5. Rencana keperawatan  

    ibu post partum 
 

Penkes  

Senam Nifas 
 

Pemeriksaan  

fisik ibu post  

partum (dada 

dan  

abdomen) 
 

 ANAK 
Asuhan Keperawatan anak dengan masalah 

bedah: anus imperforata. 

Anamnesa: 
pengkajian anak 

hirsprung  

Melakukan  
perawatan 

kolostomi 

9 BEDAH THT : Askep Sinusitis  (Pengkajian, Diagnosa 
keperawatan, Intervensi, Implementasi, dan 

Evaluasi)  
 

Anamnesa riwayat
 sinusitis 

 

irigasi telinga 
 

 DALAM Muskuloskeletal: Askep Gout (mahasiswa mampu 

melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi pasien Gout) 

Penkes Diit pada 

pasien Gout 

Injeksi IM 

 JIWA  Askep perubahan persepsi sensori : halusinasi 

penglihatan 

Dukungan 

keluarga : penkes 
tentang cara 

merawat pasien 
dengan halusinasi 

penglihatan 

Dukungan 

keluarga : 
membantu 

pengawasan 
minum obat 

 KOMUNITAS Kasus askep keluarga dengan balita ;ketidak Penkes tentang Melakukan pijat 
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mampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

yang mengalami masalah spesifik anak  
 

tumbuh kembang 

balita 

balita pada area 

punggung 

 MATERNITAS Asuhan keperawatan ibu 

post Vaccum Extractie  

1. Pengkajian ibu post VE 

2. Diagnosa keperawatan  

    ibu post VE 

3. Rencana keperawatan  

    ibu post VE 
 

Anamnesa calon 

akseptor 

AKDR 
 

Memberikan  

injeksi  

cyclofem  
 

 ANAK 

Asuhan keperawatan pada anak dengan masalah 
neurologi: hidrosefalus. 

Anamnesa riwayat 
kejang demam 

Melakukan 

prosedur 
penurunan panas 

tubuh (water 
tepid sponge) 

10 BEDAH PENGINDRAAN : Askep Katarak  (Pengkajian, 

Diagnosa keperawatan, Intervensi, Implementasi, 
dan Evaluasi)  

 

Penkes Perawatan 

Post Op katarak 
 

Irigasi mata 

 

 DALAM Perkemihan: Askep GGK (mahasiswa mampu 
melakukan pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi pasien GGK) 

Penkes Diit pada 
pasien GGK 

Perawatan 
Kateter 

 JIWA  Askep perilaku kekerasan Identifikasi 
penyebab marah 

yang dilakukan  

Melatih pasien 
mengontrol 

marah dengan 
cara verbal 

 

 KOMUNITAS Kasus askep keluarga dengan balita ;ketidak 
mampuan keluarga dalam mengenal masalah 

kurang nutrisi   
 

 

Pendidikan 
kesehatan: 

Pemberian 
makanan 

tambahan 

pemulihan     

Membuat 
makanan 

tambahan 
Modisco I 

 MATERNITAS Asuhan keperawatan ibu 

dengan gangguan  sistem 

reproduksi Kanker Serviks  

1. Konsep dasar Kanker  

    Serviks  

2. Pengkajian pada ibu  

    dengan Kanker Serviks  

3. Diagnosa keperawatan 

    pada Kanker Serviks  

4. Rencana keperawatan 

    pada Kanker Serviks  
 

Penkes tentang 

Kemo- 

terapi pada pasien  

dengan kanker servik 

 

Melakukan vulva 

Higine pd 
kanker. servik 

 

 ANAK 
Asuhan keperawatan anak dengan masalah 
hematologi: anemia. 

penkes nutrisi 

pada pasien usia 
remaja 

Memberikan 
imunisasi DPT 


