
SOAL PERAWATAN KELUARGA

1. Setiap pelaku PK diharapkan mempunyai prinsip-prinsip 
kerja yang harus dilakukan baik di daerah bencana 
maupun di rumah. Sebutkan 5 macam prinsip-prinsip 
tersebut !

2. Untuk memenuhi kebutuhan air didaerah rawan 
bencanadiperhatikan kwalitas air yang baik. Apa ciri-ciri 
air yang layak di konsumsi?

3. Pengamatan tanda vital dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, sebutkan !

4. Setiap individu perlu menerapkan hidup sehat, sebutkan 5 
macam perilaku hidup sehat !

5. Setiap bayi usia 0 s.d 2 tahun cukup mendapatk ASI, 
mengapa ASI merupakan makanan terbaik?

6. Mengapa bayi perlu di imunisasi? Sebutkan macam-
macam imunisasi ?

7. Seseorang yang sakit harus mendapatkan makanan yang 
cukup gizinya. Komponen apa saja yang harus ada dalam 
makanan dan jenisnya !

8. Bagaimana cara pembuatan cairan oralit untuk menolong 
penderita Diare?

9. Obat-obatan yang telah rusak tidak boleh dikonsumsi, 
bagaimana ciri-ciri kapsul yang rusak?

10. 10sebutkan usaha-usaha yang harus dilakukan agar 
demam berdarah tidak mewabah ?

11. Mengapa pelaku PK harus merubah posisi si sakit 
secara teratur?

12. Memberikan rasa nyaman pada si sakit dapat 
dilakukan dengan mengompre bagian tubuh sisakit, 
sebutkan macam-maca,m kompres !
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©KUCI Jawaban

1. Prinsip pelaku PK :
a. Menunjukan kemampuan kerja dengan tenang
b. Berfikir sebelum bertindak
c. Mencatat selalu hasil pengamatan dan perawatan 
d. Menjaga kebersihan lingkungan si sakit
e. Mempunyai sikap ramah, bertanggung jawab 
f. Berusaha tidak menambah penderitaan
g. Tidak menyimpang dari medis dan paramedis

2. Ciri-cir air berkualitas ada 5 yaitu tidak berbau, tidak 
berwarna atau jernih, tidak berasa, tidak boleh keruh, dan 
tidak mengandung kman penyakit.

3. Cara pengukuran tanda vital ada 5 yaitu pengukuran suhu, 
pengukuran tekanan darah, menghitung denyut nadi, 
menghitung nafas, dan mengamati kelembaban kulit

4. Perilaku hidup sehat
a. Cuci tangan dengan sabun setelah BAB
b. Cuci tangan dengan sabun sebelum makan
c. Merebus air
d. Mengelola sampah
e. Buang kotoran di jamban

5. Manfaat ASI
a. Makanan alami, lebih mudah, tepat bagi bayi.
b. Mengandung zat makanan lengkap
c. Mengandung zat anti/kekebalan
d. Lebih praktis dan ekonomis 
e. Mempererat hubungan kejiwaan antara ibu denan 

anak
6. Manfaat immunisasi : untuk memperoleh kekebalan.
7. Macam-macam imunisasi : BCG, DPT, CAMPAK, 

POLIO, HEPATITIS dan CACAR.
8. Komponen makanan dan jenisnya ada 6 : karbohidrat 

(nasi, jagung, sagu, gandum dll), Protein (tahu, tempe, 
daging dll), lemak ( susu, kuning telur, mentega dll), 
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Vitamin (A, B, C, D, E, K), mineral (magnesium, zat besi, 
zeng, kalsium, kalium) dan air

9. Cara membuat larutan oralit : segelas air masak ditambah 
gula pasir 1 sendok makan dan garam 1 pucuk sendok teh 
diaduk sampai rata.

10. Ciri kapsul rusak ada 4 yaitu lunak, lengket jika dipegang, 
berubah warna, dan berjamur

11. Pencegahan demam berdarah ada 5 yaitu menguras tempat 
air, menutup rapat penampungan air, mengubur barang-
barang bekas, mengganti vas bunga yang ada airnya setiap 
hari, dan menjaga kebersihan lingkungan

12. Manfaat mengubah posisi tidur ada 4 yaitu mencegah luka 
lecet, melancarkan peredaran darah, mencegah ketegangan 
sendi, dan mencegah bahaya cacat.

13. Macam-macam kompres ada 4 yaitu kompres dingin 
kering, kompres dingin basah, kompres panas kering, dan 
kompres panas basah.
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