
PROSEDUR PEMBERIAN MEDIKASI (OBAT) 

 

 

A. Definisi  

 Prosedur dan pemeriksaan khusus dalam keperawatan merupakan bagian dari 

tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang dilaksanakan secara rutin. Perawatan 

melakukan fungsi kolaboratif dalam memberikan tindakan pengobatan secara medis 

(terapi medis). Prosedur dan pemeriksaan khusus dalam bab ini meliputi pemberian obat, 

pengambilan darah untuk bahan pemeriksaan dan menetapkan golongan darah. Pemberian 

obat pada pasien terdiri dari beberapa cara, yaitu: 

1. Melalui oral 

2. Parenteral 

3. Rectal (anus) 

4. Vagina (wanita) 

5. Kulit 

6. Mata 

7. Telinga 

8. Hidung 

 

I. PEMBERIAN OBAT MELALUI ORAL 

 Alat dan bahan 

1. Catatan/ jadwal pemberian obat 

2. Obat dan tempatnya 

3. Air minum  

 Prosedur kerja 

1. Salam pada pasien 

2. Jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan dilakukan 

3. Cuci tangan kemudian pakai sarung tangan 

 

 



4. Berikan obat sesuai dengan prinsip pemberian obat:  

a. Tepat pasien  

b. Tepat obat 

c. Tepat dosis 

d. Tepat cara pemberian 

e. Tepat waktu pemberian 

5. Bantu pasien untuk meminum obat dengan cara: 

a. Apabila memberikan tablet atau kapsul dari botol, tuangkan jumlah obat sesuai 

kebutuhan ke dalam tutup botol dan pindahkan ke tempat obat 

b. Kaji kesulitan menelan, apabila terdapat kesulitan menelan, maka geruslah obat 

tablet tersebut dan campurkan ke dalam air minum 

c. Kaji frekuensi nadi dan tekanan darah sebelum pemberian obat yang 

membutuhkan pengkajian 

6. Catat rekasi dan respon pasien 

7. Rapikan keadaan pasien 

8. Bereskan peralatan 

9. Sampaikan pada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan 

10. Lepas sarung tangan 

11. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan 

 Dokumentasi 

1. Mencatat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan. 

2. Mencatat hasil pengkajian sebelum, selama dan setelah tindakan prosedur. 

3. Mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. 

 Sikap 

1. Sistematis. 

2. Hati-hati. 

3. Berkomunikasi. 

4. Mandiri. 

5. Teliti. 

6. Tanggap terhadap respon klien. 

7. Rapih. 



8. Menjaga privacy. 

II. PEMBERIAN OBAT MELALUI INTRAKUTAN (IC) 

Pemberian obat yang dilakukan dengan cara memasukan obat ke dalam jaringan kulit yang 

dilakukan untuk tes alergi terhadap obat yang akan diberikan. Pada umumnya diberikan pada 

pasien yang akan diberikan obat antibiotik. Pemberian intrakutan pada dasarnya dibawah kulit  

atau di bawah dermis/ epidermis. Secara umum pada daerah lengan tnngan dan daerah ventral. 

 Alat dan bahan 

1. Catatan pemberian obat 

2. Obat dalam tempatnya 

3. Spuit 1cc 

4. Kapas alkohol dalam tempatnya 

5. Cairan pelarut 

6. Bak injeksi 

7. Bengkok 

8. Perlak 

 Prosedur kerja 

1. Salam pada pasien 

2. Jelaskan prosedur yang akan di lakukan 

3. Cuci tangan 

4. Pakai sarung tangan 

5. Bebaskan daerah yang akan di lakukan suntikan 

6. Pasang perlak/ pengalas pada bawah daerah yang akan di lakukan injeksi intra kutan 

7. Ambil obat yang akan dilakukan tes alergi. Kemudian larutkan/ encerkan dengan 

aquades (cairan pelarut), ambil 0,5CC dan encerkan lagi sampai 1CC, lalu siapkan pada 

bak injeksi 

8. Desinfektan daerah yang akan dilakukan suntikan dengan kapas alkohol 

9. Lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas membentuk sudut 15-200 

terhadap permukaan kulit 

10. Semprotkan obat hingga terjadi gelembung 

11. Tarik spuit dan tidak boleh di lakukan masase 

12. Lingkari area penusukan dengan menggunakan ballpoint 

13. Tunggu ± 10-15 menit, kemudian catat reaksi yang terjadi 



14. Jika terdapat reaksi bintik kemerahan dan pasien merasakan gatal di sekitar area 

penusukan, maka pemberian obat tidak boleh di berikan 

15. Rapikan pasien 

16. Lepas sarung tangan 

17. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan 

 

 Dokumentasi 

1. Mencatat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan. 

2. Mencatat hasil pengkajian sebelum, selama dan setelah tindakan prosedur. 

3. Mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. 

 Sikap 

1. Sistematis. 

2. Hati-hati. 

3. Berkomunikasi. 

4. Mandiri. 

5. Teliti. 

6. Tanggap terhadap respon klien. 

7. Rapih. 

8. Menjaga privacy. 

9. Sopan. 

 

 

 

 

 

 



III. PEMBERIAN OBAT MELALUI SUBKUTAN (SC) 

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). Pemberian obat melalui subkutan ini umumnya dilakukan dalam 

program pemberian insulin yang di gunakan untuk mengontrol kadar gula dalam darah. 

Pemberian insulin terdapat dua tipe larutan, yaitu jernih dan keruh. Larutan jernih disebut juga 

sebagai insulin reaksi cepat (insulin regular). Larutan keruh terjadi karena adanya penambahan 

protein sehingga memperlambat absorpsi obat atau juga termsuk reaksi insulin tipe lambat. 

 Alat dan bahan 

1. Catatan pemberian obat 

2. Obat dalam tempatnya 

3. Spuit insulin 

4. Kapas alkohol dalam tempatnya 

5. Cairan pelarut (Aquades/ Ns) 

6. Bak injeksi 

7. Bengkok  

 Prosedur kerja 

1. Salam pada pasien 

2. Jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan dilakukan 

3. Cuci tangan 

4. Bebaskan daerah yang akan dilakukan suntikan apabila pasien menggunakan baju 

lengan panjang 

5. Ambil obat dari tempatnya sesuai dengan dosis yang akan diberikan, kemudian 

tempatkan di bak injeksi 

6. Tegangkan daerah yang akan dilakukan suntikan dengan tangan kiri 

7. Desinfeksi dengan kapas alcohol 

8. Lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas membentuk sudut 30-450 

terhadap permukaan kulit 

9. Lakukan aspirasi, bila tidak ada darah semprotkan obat secara perlahan hingga habis  

10. Tarik spuit dan tahan dengan kapas alkohol. 

11. Rapikan pasien kembali 

12. Bereskan peralatan  

13. Sampaikan pada pasien bahwa pemberian obat telah selesai 



14. Lepas sarung tangan 

15. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan 

 

 

 Dokumentasi 

1. Mencatat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan. 

2. Mencatat hasil pengkajian sebelum, selama dan setelah tindakan prosedur. 

3. Mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. 

 Sikap 

1. Sistematis. 

2. Hati-hati. 

3. Berkomunikasi. 

4. Mandiri. 

5. Teliti. 

6. Tanggap terhadap respon klien. 

7. Rapih. 

8. Menjaga privacy. 

9. Sopan. 

 

 

 

 

 

 



IV. PEMBERIAN OBAT MELALUI INTRAVENA LANGSUNG 

Pemberian obat yang dilakukan melalui vena, diantaranya vena mediana kubiti/ sefalika 

(lengan), vena safena (tungkai), vena jugularis (leher), vena frontalis/ temporalis (kepala) 

 Alat dan bahan 

1. Catatan pemberian obat 

2. Obat dalam tempatnya 

3. Spuit sesuai dengan jenis ukuran 

4. Kapas alkohol dalam tempatnya 

5. Cairan pelarut 

6. Bak injeksi 

7. Bengkok 

8. Perlak dan alasnya 

9. Tourniquet 

 Prosedur kerja 

1. Salam pada pasien 

2. Jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan dilakukan 

3. Cuci tangan 

4. Pakai sarung tangan 

5. Bebaskan daerah yang akan dilakukan suntikan dengan cara menyingsingkan lengan 

baju jika pasien memakai baju lengan panjang 

6. Ambil obat dari tempatnya dengan spuit sesuai dengan dosis yang dianjurkan, jika obat 

tersedia dalam bentuk serbuk maka larutkan dengan cairan pelarut (aquades steril) 

kemudian tempatkan spuit yang telah di isi obat pada bak injeksi 

7. Pasangkan perlak/ pengalas dibawah vena yang akan dilakukan penyuntikan 

8. Lakukan pembendungan dengan torniquet pada bagian atas dari daerah yang akan 

disuntik 

9. Desinfeksi dengan kapas alkohol 

10. Lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-300 dari 

permukaan kulit 

11. Lakukan aspirasi, bila terdapat darah dalam spuit obat, lepaskan ikatan tourniquet 

kemudian semprotkan obat secara perlahan sampai habis 

12. Setelah selesai, ambil spuit dengan cara ditarik dan lakukan penekanan pada daerah 

penusukan dengan kapas alkohol 



 

13. Rapikan pasien kembali 

14. Bereskan peralatan  

15. Sampaikan pada pasien bahwa pemberian obat telah selesai 

16. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan 

 

 Dokumentasi 

1. Mencatat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan. 

2. Mencatat hasil pengkajian sebelum, selama dan setelah tindakan prosedur. 

3. Mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. 

 Sikap 

1. Sistematis. 

2. Hati-hati. 

3. Berkomunikasi. 

4. Mandiri. 

5. Teliti. 

6. Tanggap terhadap respon klien. 

7. Rapih. 

8. Menjaga privacy. 

9. Sopan. 

 

 

 

 

 



V. PEMBERIAN OBAT MELALUI SLANG INTRAVENA (IV) 

 Alat dan bahan 

1. Spuit dan jarum sesuai ukuran 

2. Obat dalam tempatnya 

3. Slang Intravena 

4. Kapas alkohol 

 Prosedur kerja 

1. Salam pada pasien 

2. Jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan dilakukan 

3. Cuci tangan 

4. Ambil obat dan masukan ke dalam spuit sesuai dosis 

5. Cari tempat penyuntikan obat pada slang IV 

6. Lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah penyuntikan 

7. Lakukan penyuntikan dengan menusukan jarum spuit dan masukan obat secara 

perlahan ke dalam intravena 

8. Setelah selesai tarik spuit 

9. Observasi keadaan pasien terhadap reaksi obat 

10. Rapikan pasien 

11. Bereskan peralatan 

12. Jelaskan pada pasien bahwa tindakan selesai dilakukan 

13. Lepas sarung tangan 

14. Cuci tangan 

 Dokumentasi 

1. Mencatat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan. 

2. Mencatat hasil pengkajian sebelum, selama dan setelah tindakan prosedur. 

3. Mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. 

 Sikap 

1. Sistematis.       

2. Hati-hati. 

3. Berkomunikasi. 

4. Mandiri. 

5. Teliti. 

6. Tanggap terhadap respon klien. 



VI. PEMBERIAN OBAT MELALUI INTRAMUSKULAR 

Pemberian obat dengan cara memasukan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan pada 

daerah paha (vastus lateralis), ventrogluteal (pasien harus dalam posisi miring), dorsogluteal 

(pasien harus telungkup) dan deltoid (lengan atas). Tujuan pemberian obat melalui 

intramuskular agar absorpsi obat lebih cepat oleh karena vaskularitas otot. 

 

 Alat dan bahan 

1. Catatan pemberian obat 

2. Obat dalam tempatnya 

3. Spuit dan jarum sesuai dengan ukuran (dewasa: panjang 2,5-3,75cm; anak-anak: 

panjang 1,25-2,5cm) 

4. Kapas alkohol 

5. Cairan pelarut 

6. Bak injeksi 

7. Bengkok  

 Prosedur kerja 

1. Salam pada pasien 

2. Jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan di lakukan 

3. Cuci tangan 

4. Ambil obat dan masukan ke dalam spuit sesuai dengan dosis yang dianjurkan, kemudian 

letakan pada bak injeksi 

5. Periksa tempat yang akan di lakukan penyuntikan 

6. Desinfeksi dengan kapas alkohol  

7. Lakukan penyuntikan: 

a. Pada daerah paha (vatus lateralis) dengan cara meminta pasien untuk berbaring 

terlentang dengan lutut sedikit flleksi 

b. Pada ventrogluteal dengan cara meminta pasien untuk miring, telungkup atau 

terlentang dengan lutut dan panggul pada sisi yang akan disuntik dalam keadaan 

fleksi 

c. Pada dorsogluteal dengan meminta pasien untuk telungkup dengan lutut diputar 

kearah dalam atau miring dengan lutut bagian atas dan pinggul fleksi dan diletakan 

di depan tungkai bawah 



d. Pada deltoid (lengan atas) dengan meminta pasien untuk duduk atau berbaring 

mendatar dengan lengan atas fleksi 

8. Lakukan penusukan dengan jarum dengan posisi tegak lurus 

9. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi spuit bila tidak darah semprotkan obat secara 

perlahan hingga habis. 

10. Setelah selesai ambil spuit dengan menarik spuit dan tekan daerah penyuntikan dengan 

kapas alkohol, kemudian spuit yang telah digunakan diletakan di bengkok 

11. Rapikan pasien 

12. Bereskan peralatan 

13. Lepas sarung tangan 

14. Cuci tangan 

 Dokumentasi 

1. Mencatat tanggal dan waktu pelaksanaan tindakan. 

2. Mencatat hasil pengkajian sebelum, selama dan setelah tindakan prosedur. 

3. Mencatat hasil observasi klien selama dan setelah tindakan. 

 Sikap 

1. Sistematis.       

2. Hati-hati. 

3. Berkomunikasi. 

4. Mandiri. 

5. Teliti. 

6. Tanggap terhadap respon klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


