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UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GENAP 

MATA KULIAH  : Keperawatan Dasar II 
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PENGAJAR  : Ns. Putri Eka Sudiarti, M.Kep 

WAKTU  : 20 MENIT 

 

PETUNJUK : PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR : A, B, C, D, atau E 

 

1. Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan 
sistem tubuh, terdiri dari? 

a. mengukur tekanan darah 
b. mengukur suhu tubuh  
c. menghitung denyut nadi  
d. menghitung pernafasan klien. 
e. Semua benar 

 
 

2. Di bawah ini yang termasuk Hipertensi Stage 1 adalah? 
a. 120/80 mmHg 
b. 140-159/90-99 mmHg 
c. 120-139/80-89 mmHg 
d. >160/>100 mmHg 
e. <120/<80 mmHg 

 
 
3. Arteri yang terletak di leher di bawah lobus telinga, dimana terdapat arteri karotid berjalan di 

antara trakea dan otot sternokleidomastoideus. Arteri tersebut dinamakan arteri? 
a. Karotis 
b. Femoralis 
c. Brachialis 
d. Radialis 
e. Archiles  

 
4. Lokasi tempat pengukuran suhu yang paling sering dilakukan dan hasil pengukuran suhu lebih 

rendah 0.6° C (1°F) dari pada oral. Dan dilakukan 5-10 menit dengan menggunakan 
termometer raksa. Lokasi pengukuran suhu tersebut  terletak pada? 
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a. Rectal 
b. Biseps 
c. Oral 
d. Axilla 
e. Femur 

 
 
5. Sumber data yang dikumpulkan dari orang-orang terdekat klien, Catatan klien seperti rekam 

medis klien, laboratorium, tes diagnostik, keluarga org terdekat, masyarakat adalah 
merupakan sumber data? 
a. Sekunder 
b. Primer 
c. Tersier 
d. Subjektif 
e. Semua benar 

 
 

6. Pasien dalam keadaan sadar, tetapi acuh tak acuh terhadap keadaan sekitarnya. Ia akan 
memberikan respon yang adekuat bila diberikan stimulus. Hal ini merupakan bagian dari 
tingkat kesadaran? 
a. Komposmentis 
b. Apatis 
c. Somnolen 
d. Sopor 
e. Koma 

 
 
7. Inflamasi yang menetap, peredaran darah yang buruk, hematoma yang luas, penggantian 

balutan yang terlalu sering, toksisitas terhadap zat kimia, pergerakan yang berlebihan. Hal 
tersebut merupakan bagian dari? 
a. Faktor yang mempercepat penyembuhan luka 
b. Faktor yang mempengaruhi  proses luka 
c. Faktor yang menghambat penyembuhan luka 
d. Faktor terbentuknya luka 
e. Semua Benar 

 
8. Berikut ini yang bukan termasuk tanda-tanda infeksi adalah? 

a. Kemerahan, edema, nyeri, panas  
b. Eksudatif berwarna seroanginosa (kuning keruh)  
c. Jaringan granulasi 
d. Bau tidak sedap  
e. Hasil kultur infeksi 

 
 
9.  ElectroKardioGrafi (EKG) &Treadmill merupak alat-alat yang digunakan untuk ? 

a. Pemeriksaan untuk mengetahui gelombang listrik dalam otak  
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b. Pemeriksaan dalam mengetahui fungsi jantung dan mengecek kesehatan jantung 
c. mendiagnosa kanker payudara pada wanita, alat ini menggunakan sinar X untuk 

menciptakan gambarnya yang dapat membedakan sel sehat dan sel ganas/kanker. 
d. memberikan gambar 3 dimensi organ dalam tubuh. 
e. mendiagnosa bagian struktur tubuh manusia dengan gelombang electromagnetic 

 
 
10. DI bawah ini yang termasuk pemeriksaan penunjang, kecuali? 

a. MRI 
b. USG 
c. EKG 
d. KB 
e. EEG 

 
 

11. Suatu infeksi yang diperoleh atau dialami oleh pasien selama dia dirawat di rumah sakit dan 
menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam pasien berada di rumah sakit serta infeksi itu 
tidak ditemukan atau diderita pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Hal ini merupakan 
definisi dari infeksi? 
a. Bakteri 
b. Nosokomial 
c. Topikal 
d. Sepsis 
e. Lokal 

 
 

12. Transmisi dapat terjadi ketika batuk, bersin, beribicara, dan saat melakukan tindakan khusus, 
seperti saat melakukan pengisapan lendir, dan tidakan broschoskopi. Transmisi terjadi ketika 
mikroorganisme yang berasal dari orang terinfeksi dalam jarak dekat melalui udara menetap / 
tinggal pada konjunctiva, mukosa, hidung, dan mulut yang terkena. Hal tersebut merupakan 
bagian dari cara penularan infeksi nosocomial secara? 
a. Contact Transmission 
b. Droplet Tranmission 
c. Airbone Transmission 
d. Common VehicleTransmission 
e. Vectorborne Transmission 

 
 
13.  Terciptanya budaya keselamatan pasien di RS, Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit 

terhadap pasien dan masyarakat, Menurunnya KTD di RS, Terlaksananya program-program 
pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Hal tersebut merupakan tujuan dari? 

a. Contact Precautions 
b. Droplet precautions 
c. Patient Safety 
d. Airbone precautions 
e. Kewaspadaan Standar 
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14. Di bawah ini yang bukan termasuk pertanggung jawaban pemerintah dalam mengeluarkan 

kebijakan tentang keselamatan pasien yaitu? 
a. Assessment risiko  
b. Identifikasi dan pengelolaan yang terkait resiko pasien  
c. Identifikasi kebutuhan pengeluaran Rumah Sakit 
d. Pelaporan dan analisis insiden dan Kemampuan belajar dari insiden  
e. Tindak lanjut dan implementasi solusi meminimalkan resiko 

 
 
15. Di bawah ini yang termasuk prinsip pemberian obat pada benar waktu  adalah? 

a. memastikan bahwa obat yang akan diberikan pada klien benar, perawat juga perlu 
memastikan dosis dengan jumlah yang benar. Semua perhitungan dosis obat harus 
diperiksa ulang agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat 

b. memastikan sebelum memberikan obat apakah obat yang diberikan benar sesuai dari 
catatan keperawatan dengan identitas gelang klien. Identifikasi menggunakan dua 
identitas klien dan penanda alergi klien. 

c. memastikan kembali obat yang telah diresepkan oleh dokter dengan memeriksa label obat 
sebanyak tiga kali 

d. memastikan kapan waktu yang tepat untuk memberikan obat. Sebagai contoh klien 
diberikan resep obat dokter yang diberikan 8 jam sekali dalam tiga kali sehari, misal dari 
pukul 6 pagi, 2 sore, dan jam 10 malam. 

e. memastikan apakah obat yang akan diberikan sudah dengan jalur yang tepat. Perawat 
juga perlu berkonsultasi pada dokter jika tidak disertakan jalur pemberian obat 

 
 

16. Cara pemberiaan obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan tetapi 
langsung ke pembuluh darah merupakan cara pemberian medikasi melalui? 
a. Parenteral 
b. Oral 
c. Topikal 
d. Supostoria 
e. Inhalasi 

 
17. Di bawah ini yang termasuk indikasi pemberian obat supostoria, kecuali? 

a. Kontra indikasi pengobatan melalui oral  
b. Bahan obat yang di berikan dapat mengiritasi saluran pencernaan  
c. Pasien dengan diare 
d. Pasien mengalami mual muntah dan tidak mampu untuk makan dan minum  
e. Pasien puasa atau terpasag alat in situ dan Pasien dengan tingkat kesadaran rendah serta 

kontipasi 
 
 
18. Pemberian obat yang dilakukan dengan suntikan di bawah kulit dapat dilakukan pada daerah 

lengan atas sebelah luar atau 1/3 bagian dari bahu, paha sebelah luar, daerah dada dan 
daerah sekitar umbilikus (abdomen). Hal tersebut merupakan pemberian obat melalui? 



5 
 

a. Subcutan 
b. Intracutan 
c. Intramuskular 
d. Topikal 
e. Intravena 

 

 

         ***************************************** SEMOGA SUKSES ***************************************** 


