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ABSTRAK

Wa Ode Salmatiah Ibrahim, Nim : P003200190265, “Asuhan Keperawatan
Pada Tn. M Dengan Gastritis di RSUD Kabupaten Wakatobi Tahun 2020”.
Pembimbing bapak Abd. Syukur Bau, S.Kep.,Ns.,MM dan ibu Dewi Sartiya
Rini, M.Kep.,Sp.KMB. Gastritis adalah peradangan mukosa lambung yang dapat
bersifat akut, kronik, difus atau lokal. Menurut penelitian sebagian besar gastritis
disebabkan oleh infeksi bacterial mukosa lambung yang kronis. Penyakit gastritis
merupakan penyakit yang sangat kita kenal dalam kehidupan  sehari-hari karena
menjadi masalah hampir sebagian besar masyarakat. Indonesia merupakan salah
satu negara dengan angka kejadian gastritis cukup tinggi. Prevalensi kejadian
gastritis di Sulawesi Tenggara menunjukkan pada tahun 2015 sebanyak 2.147
kasus. Tujuan : agar penulis mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada
Tn. M dengan gastritis di RSUD Kabupaten Wakatobi tahun 2020. Metode :
penelitian dilakukan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan asuhan
keperawatan. Hasil : Pada kasus Tn.  M ditemukan 2 diagnosa keperawatan yaitu
nyeri akut dan resiko defisit nutrisi yang ditandai dengan keluhan nyeri dan
kelemahan. Kesimpulan: Evaluasi didapatkan dari dua  diagnosa  keperawatan
yang muncul masalahnya dapat teratasi. Saran : Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang asuhan
keperawatan pada Tn. M Dengan gastritis

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Gangguan Pencernaan, Gastritis
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ABSTRACT

Wa Ode Salmatiah Ibrahim, Nim: P003200190265, "Nursing Care for Mr. M
With Gastritis in Wakatobi District Hospital in 2020 ". Advisor Mr. Abd.
Syukur Bau, S.Kep., Ns., MM and Mrs. Dewi Sartiya Rini, M.Kep., Sp.KMB.
Gastritis is inflammation of the gastric mucosa which can be acute, chronic,
diffuse or local. According to research, most gastritis is caused by chronic
bacterial infection of the gastric mucosa. Gastritis is a disease that is very familiar
in our daily lives because it is a problem for most people. Indonesia is a country
with a high incidence of gastritis. The prevalence of gastritis in Southeast
Sulawesi showed that in 2015 there were 2,147 cases.Objective: so that the writer
is able to carry out nursing care at Tn. M with gastritis in Wakatobi District
Hospital in 2020. Method: the study was conducted using a case study method
with a nursing care approach. Results: In the case of Mr. M found 2 nursing
diagnoses, namely acute pain and the risk of nutritional deficits characterized by
complaints of pain and weakness. Conclusion: Evaluation is obtained from two
nursing diagnoses that appear to be resolved. Suggestion: The results of this study
are expected to contribute thoughts and information about nursing care to Tn. M
With gastritis

Keywords: Nursing Care, Digestive Disorders, Gastritis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit gastritis merupakan penyakit yang sangat kita kenal dalam

kehidupan sehari-hari. Penyakit gastritis sangat mengganggu karena sering

kambuh akibat pengobatan yang tidak tuntas. Sebenarnya kunci pengobatan

penyakit gastritis adalah dapat mengatur agar produksi asam lambung

terkontrol kembali sehingga tidak berlebihan yaitu dengan menghilangkan

stres dan makan teratur (Wijoyo, 2015).

Prevelensi gastritis menurut World Health Organization (WHO) tahun

2014 diketahui bahwa negara dengan angka kejadian gastritis tertinggi antara

lain Inggris 22%, China 31%, Jepang 14,5%, Kanada 35%, dan Perancis

29,5%. Insiden terjadinya gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari

jumlah penduduk setiap tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara

di Asia Tenggara dengan kejadian gastritis yang tinggi yaitu sebesar 40,8%.

Angka kejadian gastritis pada beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi

dengan prevalensi 274,396 kasus dari 238,452,952 jiwa penduduk.

Di Indonesia angka kejadian gastritis cukup tinggi, dari penelitian dan

pengamatan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia

angka kejadian gastritis di beberapa kota di Indonesia ada yang tinggi

mencapai 91,6 % yaitu di kota Medan, lalu dibeberapa kota lainnya seperti

Surabaya 31, 2 %, Denpasar 46 %, Jakarta 50 %, Bandung  32,5 %,

Palembang 35,3 %, Aceh 31,7 % dan Pontianak 31,2 %. Hal tersebut

disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat (Gustin, 2011).
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Prevalensi kejadian gastritis di Sulawesi Tenggara menunjukkan pada

tahun 2015 sebanyak 2.147 kasus. Kabupaten Wakatobi yang merupakan

salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara memiliki prevalensi kejadian

gastritis yang cukup tinggi ditandai dengan gastritis menempati urutan ke 7

dari 10 penyakit terbesar sebanyak 188 kasus pada tahun 2019 dan hasil studi

pendahuluan di RSUD Kabupaten Wakatobi didapatkan kasus penyakit

gastritis sebanyak 67 orang tahun 2017 dan menurun tahun 2018 sebanyak 66

orang dan menempati urutan ke 5 penyakit terbesar.

Dalam menangani pasien gastritis perawat berperan untuk memberikan

asuhan keperawatan dengan cara melakukan pengkajian dalam upaya

mengumpulkan data dan informasi yang benar, menegakkan diagnosa

keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi

keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat

langkah atau cara pemecahan masalah, melaksanakan tindakan keperawatan

sesuai dengan rencana yang ada dan melakukan evaluasi berdasarkan respon

klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu pasien dengan gastritis berulang

dan menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Wakatobi. Pasien gastritis selalu

masuk rumah sakit dengan keluhan dan penyebab yang sama. Kurangnya

informasi tentang pola makan yang tepat mengakibatkan pasien selalu

mengalami penyakit yang sama.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan studi kasus

gastritis pada Tn. M dalam judul Asuhan Keperawatan Pada Tn. M Dengan

Gastritis di RSUD Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
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B. Tujuan Studi Kasus

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah ini agar penulis mampu

melaksanakan asuhan keperawatan pada Tn. M dengan gastritis di RSUD

Kabupaten Wakatobi tahun 2020

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan karya tulis ini, agar penulis dapat :

a. Melakukan pengkajian pada Tn. M dengan gastritis di RSUD Kabupaten

Wakatobi tahun 2020

b. Merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul pada Tn. M

dengan gastritis di RSUD Kabupaten Wakatobi tahun 2020

c. Menyusun rencana tindakan (intervensi) yang dilakukan untuk

mengatasi masalah keperawatan pada Tn. M dengan gastritis di RSUD

Kabupaten Wakatobi tahun 2020

d. Menerapkan implementasi keperawatan sesuai dengan rencana yang

telah disusun pada Tn. M dengan gastritis di RSUD Kabupaten Wakatobi

tahun 2020

e. Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan untuk

mengatasi masalah keperawatan pada Tn. M dengan gastritis di RSUD

Kabupaten Wakatobi tahun 2020
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C. Manfaat Studi Kasus

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan informasi tentang asuhan keperawatan pada Tn. Dengan gastritis

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi

peneliti mengenai asuhan keperawatan dengan masalah gastritis.

Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu cara peneliti dalam

mengaplikasikan ilmu keperawatan yang diperoleh selama proses

perkuliahan.

b. Manfaat bagi institusi

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan

tambahan wacana serta pengetahuan bagi mahasiswa Politeknik

Kesehatan Kendari, khususnya mahasiswa Jurusan Keperawatan.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan masyarakat awam terkait penyakit gastritis

D. Metode Dan Teknik Studi Kasus

1. Tempat dan waktu

Studi kasus ini dilakukan di RSUD Kabupaten Wakatobi pada tanggal

02  sampai dengan 04 Februari 2020.
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2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis memerlukan data objektif

yang relevan dengan teori – teori yang akan dijadikan dasar analisa dalam

pemecahan masalah. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis

menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku - buku,

naskah mata kuliah dan literatur yang berkaitan erat dengan gastritis.

b. Studi Dokumentasi

Dilakukan dengan mendapatkan data atau informasi melalui catatan

arsip di RSUD Kabupaten Wakatobi yang ada hubungannya dengan

karya tulis ini.

c. Studi Kasus

Melalui pendekatan proses keperawatan yang dimulai dengan:

Pengkajian dan analisa data, merumuskan diagnosa keperawatan,

merencanakan tindakan keperawatan, implementasi keperawatan dan

mengevaluasi tindakan keperawatan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penyakit Gastritis

1. Definisi

Gastritis adalah peradangan mukosa lambung yang dapat bersifat

akut, kronik, difus atau lokal. Menurut penelitian sebagian besar gastritis

disebabkan oleh infeksi bacterial mukosa lambung yang kronis. Selain itu,

beberapa bahan yang sering dimakan dapat menyebabkan rusaknya sawar

mukosa pelindung lambung (Wijaya & Putri, 2013).

Gatritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung,

peradangan ini mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai

terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting

dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang

timbunlnya proses inflamasi pada lambung (Sukarmin, 2013).

2. Klasifikasi

Menurut jenisnya gastritis dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Gastritis Akut

Gastritis akut adalah inflamasi akut mukosa lambung pada sebagian

besar merupakan penyakit ringan dan sembuh sempurna. Salah satu

bentuk gastritis yang manifestasi klinisnya adalah :

1) Gastritis akut erosive, disebut erosive apabila kerusakan

yang terjadi tidak lebih dalam daripada mukosa

muscolaris (otot-otot pelapisan lambung).

2) Gastritis akut hemoragic, disebut hemoragic karena pada penyakit ini
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akan dijumpai perdarahan mukosa lambung yang menyebabkan erosi

dan perdarahan mukosa lambung dalam berbagai derajat dan terjadi

erosi yang berarti hilangnya kontinuitas mukosa lambung pada

beberapa tempat, menyertai inflamasi pada mukosa lambung tersebut

(Hirlan, 2014).

b. Gastritis Kronis

Menurut (Muttaqin, 2011) gastritis kronis adalah suatu peradangan

mukosa lambung yang bersifat menahun. Gastritis kronis diklasifikasikan

dengan tiga perbedaan yaitu:

1) Gastritis superficial, dengan manifestasi kemerahan, edema, serta

perdarahan dan erosi mukosa.

2) Gastritis atrofik, dimana peradangan terjadi diseluruh lapisan mukosa

pada perkembangannya dihubungkan dengan ulkus dan kanker

lambung, serta anemia pernisiosa. Hal ini merupakan karakteristik dari

penurunan jumlah sel parietal dan sel chief.

3) Gastritis hipertrofik, suatu kondisi dengan terbentuknya

nodul- nodul pada mukosa lambung yang bersifat ireguler,

tipis, dan hemoragik.

3. Etiologi

Penyebab terjadinya gastritis sering berkaitan dengan hal-hal sebagai

berikut :

a. Pemakaian obat anti inflamasi

Pemakaian obat anti inflamasi nonsteroid seperti aspirin, asam

mefenamat, aspilet dalam jumlah besar. Obat anti inflamasi non steroid
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dapat memicu kenaikan produksi asam lambung, karena terjadinya difusi

balik ion hidrogen ke epitel lambung. Selain itu jenis obat ini juga

mengakibatkan kerusakan langsung pada epitel mukosa karena bersifat

iritatif dan sifatnya yang asam dapat menambah derjat keasaman pada

lambung (Sukarmin, 2013).

b. Konsumsi alkohol

Bahan etanol merupakan salah satu bahan yang dapat merusak

sawar pada mukosa lambung. Rusaknya sawar memudahkan terjadinya

iritasi pada mukosa lambung (Rahayuningsih, 2010).

c. Terlalu banyak merokok

Asam nikotinat pada rokok dapat meningkatkan adhesi thrombus

yang berkontribusi pada penyempitan pembuluh darah sehingga suplai

darah ke lambung mengalami penurunan.Penurunan ini dapat berdampak

pada produksi mukosa yang salah satu fungsinya untuk melindungi

lambung dari iritasi.Selain itu CO yang dihasilkan oleh rokok lebih

mudah diikat Hb dari pada oksigen sehingga memungkinkan penurunan

perfusi jaringan pada lambung.Kejadian gastritis pada perokok juga

dapat dipicu oleh pengaruh asam nikotinat yang menurunkan rangsangan

pada pusat makan, perokok menjadi tahan lapar sehingga asam lambung

dapat langsung mencerna mukosa lambung bukan makanan karena tidak

ada makanan yang masuk (Rahayuningsih, 2010).

d. Uremia

Ureum pada darah dapat mempengaruhi proses metabolisme

didalam tubuh terutama saluran pencernaan (gastrointestinal uremik).
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Perubahan ini dapat memicu kerusakan epitel mukosa lambung

(Rahayuningsih, 2010).

e. Pemberian obat kempoterapi

Obat kemoterapi mempunyai sifat dasar merusak sel yang

pertumbuhannya abnormal, perusakan ini ternyata dapat juga mengenai

sel inang pada tubuh manusia.Pemberian kemoterapi dapat juga

mengakibatkan kerusakan langsung pada epitel mukosa lambung.

f. Infeksi sistemik

Pada infeksi sistemik toksik yang dihasilkan oleh mikroba akan

merangsang peningkatan laju metabolik yang berdampak pada

peningkatan aktivitas lambung dalam mencerna makanan. Peningkatan

HCl lambung dalam kondisi seperti ini dapat meicu timbulnya perlukaan

pada lambung.

g. Iskemia dan syok

Kondisi iskemia dan syok hipovolemia mengancam mukosa

lambung karena penurunan perfusi jaringan lambung yang dapat

mengakibatkan nekrosis lapisan lambung.

h. Stres berat

Stress psikologi akan meningkatkan aktivitas saraf simpatik yang

dapat merangsang peningkatan produksi asam lambung. Peningkatan

HCl dapat dirangsang oleh mediator kimia yang dikeluarkan oleh neuron

simpatik seperti epinefrin.

4. Manisfetasi Klinis

Manifestasi klinis bervariasi mulai dari keluhan ringan hingga muncul
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perdarahan saluran cerna bagian atas bahkan pada beberapa pasien tidak

menimbulkan gejala yang khas. Manifestasi gastritis akut dan kronik hampir

sama, seperti anoreksia, rasa penuh, nyeri epigastrum, mual dan muntah,

sendawa, hematemesis (Suratun dan Lusiabah, 2010).

Tanda dan gejala gastritis adalah :

a. Gastritis Akut

1) Nyeri epigastrum, hal ini terjadi karena adanya peradangan pada

mukosa lambung.

2) Mual, kembung, muntah, merupakan salah satu keluhan yang sering

muncul. Hal ini dikarenakan adanya regenerasi mukosa lambung yang

mengakibatkan mual hingga muntah.

3) Ditemukan pula perdarahan saluran cerna berupa hematesis dan

melena, kemudian disusul dengan tanda-tanda anemia pasca

perdarahan.

b. Gastritis Kronis

Pada pasien gastritis kronis umunya tidak mempunyai keluhan.Hanya

sebagian kecil mengeluh nyeri ulu hati, anoreksia, nause dan pada

pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan.

5. Patofisiologi

Mukosa barier lambung pada umumnya melindungi lambung dari

pencernaan terhadap lambung itu sendiri, prostaglandin memberikan

perlindungan ini ketika mukosa barier rusak maka timbul peradangan pada

mukosa lambung (gastritis). Setelah barier ini rusak terjadilah perlukaan
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mukosa yang dibentuk dan diperburuk oleh histamin dan stimulasi saraf

cholinergic. Kemudian HCl dapat berdifusi balik ke dalam mucus dan

menyebabkan lika pada pembuluh yang kecil, dan mengakibatkan terjadinya

bengkak, perdarahan, dan erosi pada lambung. Alkohol, aspirin refluks isi

duodenal diketahui sebagai penghambat difusi barier.

Perlahan-lahan patologi yang terjadi pada gastritis termasuk kengesti

vaskuler, edema, peradangan sel supervisial. Manifestasi patologi awal dari

gastritis adalah penebalan. Kemerahan pada membran mukosa dengan

adanya tonjolan. Sejalan dengan perkembangan penyakit dinding dan

saluran lambung menipis dan mengecil, atropi gastrik progresif karena

perlukaan mukosa kronik menyebabkan fungsi sel utama pariental

memburuk.

Ketika fungsi sel sekresi asam memburuk, sumber-sumber faktor

intrinsiknya hilang. Vitamin B12 tidak dapat terbentuk lebih lama, dan

penumpukan vitamin B12 dalam batas menipis secara merata yang

mengakibatkan anemia yang berat.Degenerasi mungkin ditemukn pada sel

utama dan pariental sekresi asam lambung menurun secara berangsur, baik

jumlah maupun konsentrasi asamnya sampai tinggal mucus dan air. Resiko

terjadinya kanker gastrik yang berkembang dikatakan meningkat setalah 10

tahun gastritis kronik. Perdarahan mungkin terjadi setelah satu episode

gastritis akut atau dengan luka yang disebabkan oleh gastritis kronis

(Dermawan & Rahayuningsih, 2010).

6. Pemeriksaan Penunjang

Menurut (Suratun, 2010) pemeriksaan penunjang pada pasien dengan
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gastritis meliputi :

a. Darah lengkap, bertujuan untuk mengetahui adanya anemia.

b. Pemeriksaan serum vitamain B12, bertujuan untuk mengetahui adanya

defisiensi B12.

c. Analisa feses, bertujuan untuk mengetahui adanya darah dalam feses.

d. Analisa gaster, bertujuan untuk mengetahui kandungan HCl lambung.

Acholohidria menunjukkan adanya gastritis atropi.

e. Tes antibody serum, bertujuan mengetahui adanya antibodi sel parietal

dan faktor intrinsik lambung terhadap Helicobacter pylori.

f. Endoscopy, biopsy, dan pemeriksaan urine biasanya dilakukan bila ada

kecurigaan berkembangnya ulkus peptikum.

g. Sitologi, bertujuan untuk mengetahui adanya keganasan sel lambung.

7. Komplikasi

Komplikasi penyakit gastritis menurut (Muttaqin & Sari, 2011) antara lain :

a. Perdarahan saluran cerna bagian atas yang merupakan kedaruratan medis

b. Ulkus peptikum, jika prosesnya hebat

c. Gangguan cairan dan elektrolit pada kondisi muntah berat

d. Anemia pernisiosa, keganasan lambung

8. Pencegahan

Penyembuhan penyakit gastritis harus dilakukan dengan

memperhatikan diet makanan yang sesuai. Diet penyakit gastritis bertujuan

untuk memberikan makanan dengan jumlah gizi yang cukup, tidak

merangsang, dan dapat mengurangi laju pengeluaran asam lambung, serta

menetralkan kelebihan asam lambung. Secara umum ada pedoman yang
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harus diperhatikan menurut (Misnadiarly 2009) , yaitu :

a. Makan secara teratur, mulai makan pagi pukul 07.00 WITA. Atur tiga

kali makan makanan lengkap dan tiga kali makan makanan ringan.

b. Makan dengan tenang, jangan terburu-buru. Kunyah makanan hingga

hancur menjadi butiran lembut untuk meringankan kerja lambung.

c. Makan secukupnya, jangan biarkan perut kosong tetapi jangan makan

berlebihan sehingga perut terasa sangat kenyang.

d. Memilih makanan yang lunak atau lembek yang dimasak dengan cara

direbus, disemur atau ditim. Sebaiknya menghindari makanan yang

digoreng karena biasanya menjadi keras dan sulit untuk dicerna.

e. Tidak makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin karena akan

menimbulkan rangsangan termis. Pilih makanan yang hangat (sesuai

temperatur tubuh).

f. Menghindari makanan yang pedas atau asam, jangan menggunakan

bumbu yang merangsang misalnya cabe, merica, dan cuka.

g. Tidak minum minuman beralkohol atau minuman keras, kopi atau teh

kental.

h. Menghindari rokok

i. Menghindari konsumsi obat yang dapat menimbulkan iritasi lambung,

misalnya aspirin, vitamin C, dan sebagainya

j. Menghindari makanan yang berlemak tinggi yang menghambat

pengosongan isi lambung (cokelat, keju, dan lain-lain).

k. Mengelola stress psikologi seefisien mungkin.
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9. Penatalaksanaan

Orientasi utama pengobatan gastritis berpaku pada obat-obatan. Obat-

obatan yang digunakan adalah obat yang mengurangi jumlah asam lambung

dan dapat mengurangi gejala yang mungkin menyertai gastritis, serta

memajukan penyembuhan lapisan perut. Pengobatan ini meliputi (Sukarmin,

2012) :

a. Antasida yang berisi alumunium dan magnesium, serta karbonat kalsium

dan magnesium. Antasida dapat meredakan mulas ringan atau dyspepsia

dengan cara menetralisasi asam diperut. Ion H+ merupakan struktur

utama asam lambung. Dengan pemberian alumunium hidroksida maka

suasana asam dalam lambung dapat dikurangi. Obat-obtan ini dapat

menghasilkan efek samping seperti diare atau sembelit, karena dampak

penurunan H+ adalah penurunan rangsangan peristaltik usus.

b. Histamin (H2) blocker, seperti famotidine dan ranitidine. H2 blocker

mempunyai dampak penurunan produksi asam dengan mempengaruhi

langsung pada lapisan epitel lambung dengan cara menghambat

rangsangan sekresi oleh saraf otonom pada nervus vagus.

c. Inhibitor Pompa Proton (PPI), seperti omeprazole, lansoprazole, dan

dexlansoprazole. Obat ini bekerja menghambat produksi asam melalui

penghambatan terhadap elektron yang menimbulkan potensial aksi saraf

otonom vagus. PPI diyakini lebih efektif menurunkan produksi asam

lambung daripada H2 blocker. Tergantung penyebab dari gastritis,

langkah-langkah tambahan atau pengobatan mungkin diperlukan.

d. Jika gastritis disebabkan oleh penggunaan jangka panjang NSAID
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(Nonsteroid Antiinflamasi Drugs) seperti aspirin, aspilet, maka penderita

disarankan untuk berhenti minum NSAID, atau beralih ke kelas lain obat

untuk nyeri. Walaupun PPI dapat digunakan untuk mencegah stress

gastritis saat pasien sakit kritis.

e. Jika penyebabnya adalah Helycobacter pylori maka perlu penggabungan

obat antasida, PPI dan antibiotik seperti amoksisilin dan klaritromisin

untuk membunuh bakteri. Infeksi ini sangat berbahaya karena dapat

menyebabkan kanker atau ulkus diusus.

f. Pemberian makanan yang tidak merangsang. Walaupun tidak

mempengaruhi langsung ada peningkatan asam lambung tetapi makanan

yang merangsang seperti pedas atau kecut, dapat meningkatkan suasana

asam pada lambung sehingga dapat menaikkan resiko inflamasi pada

lambung. Selain tidak merangsang makanan juga dianjurkan yang tidak

memperberat kerja lambung, seperti makanan yang keras (nasi keras).

g. Penderita juga dilatih untuk manajemen stress sebab dapat

mempengaruhi sekresi asam lambung melalui nervus vagus, latihan

mengendalikan stress bisa juga diikuti dengan peningkatan spiritual

sehingga penderita lebih pasrah ketika menghadapi stress.
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10. Pathway
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B. Konsep Asuhan Keperawatan Gastritis

1. Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan dan proses

sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk

mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien (Setiadi, 2012).

Data tersebut berasal dari pasien (data primer), keluarga (data sekunder),

dan catatan yang ada (data tersier). Pengkajian dilakukan dengan

pendekatan proses keperawatan melalui wawancara, observasi langsung,

dan melihat catatan medis. Adapun data yang diperlukan pada pasien

gastritis yaitu sebagai berikut :

a. Data Dasar (Identitas Klien)

Identitas klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama,

pendidikan, pekerjaan, alamat, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa

medis. Data dasar pada pasien dengan gastritis yaitu :

1) Umur : Menurut (Wahyu dkk 2015) usia 26-36 tahun mempunyai

resiko lebih tinggi terkena gastritis.

2) Jenis kelamin: Perempuan mempunyai resiko lebih tinggi daripada

laki-laki untuk kejadian gastritis (Wahyu, dkk, 2015).

3) Alamat, agama, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, tanggal

pengkajian, diagnosa medis (Sukarmin, 2012).

b. Keluhan Utama

Keluhan utama ditulis secara singkat dan jelas.Keluhan utama merupakan

keluhan yang membuat klien meminta bantuan pelayanan kesehatan,

keluhan utama dalah alasan klien masuk rumah sakit. Pada pasien
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gastritis, datang dengan keluhan mual muntah, nyeri

epigastrum.Munculnya keluhan diakibatkan iritasi mukosa lambung dan

menyebabkan keluhan-keluhan lain yang menyertai (Sukarmin, 2013).

c. Riwayat Penyakit Sekarang

Riwayat penyakit sekarang merupakan penjelasan dari permulaan klien

merasakan keluhan sampai dengan dibawa ke rumah sakit. Pada gastritis,

pasien mengeluh tidak dapat makan, mual dan muntah. Terjadinya gejala

mual-muntah sebelum makan dan sesudah makan, setelah mencerna

makanan pedas, obat-obatan tertentu atau alkohol. Gejala yang

berhubungan dengan ansietas, stress, alergi, makan minum terlalu banyak

atau makan terlalu cepat. Gejala yang dirasakan berkurang atau hilang,

terdapat muntah darah, terdapat nyeri tekan pada abdomen (Margareth,

2012).

d. Riwayat Penyakit Dahulu

Riwayat penyakit dahulu merupakan penyakit yang diderita klien yang

berhubungan dengan penyakit saat ini atau penyakit yang mungkin dapat

dipengaruhi atau mempengaruhi penyakit yang diderita klien saat ini.

Pada beberapa keadaan apakah ada riwayat penyakit lambung

sebelumnya, pola makan tidak teratur atau pembedahan lambung

(Sukarmin, 2013).

e. Riwayat Kesehatan Keluarga

Riwayat kesehatan keluarga dihubungkan dengan kemungkinan adanya

penyakit keturunan, kecenderungan, alergi dalam satu keluarga, penyakit

menular akibat kontak langsung maupun tidak langsung. Pada pasien
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gastritis, dikaji adakah keluarga yang mengalami gejala serupa, penyakit

keluarga berkaitan erat dengan penyakit yang diderita pasien. Apakah hal

ini ada hubungannya dengan kebiasaan keluarga dengan pola makan,

misalnya minum-minuman yang panas, bumbu penyedap terlalu banyak,

perubahan pola kesehatan berlebihan, penggunanaan obat-obatan,

alkohol, dan rokok (Sukarmin, 2013).

f. Riwayat Psikososial

Meliputi mekanisme koping yang digunakan klien untuk mengatasi

masalah dan bagaiamana motivasi kesembuhan dan cara klien menerima

keadaannya (Sukarmin, 2013).

g. Genogram

Genogram umunya dituliskan dalam tiga generasi sesaui dengan

kebutuhan. Bila klien adalah seorang nenek atau kakek, maka dibuat dua

generasi dibawah, bila klien adalah anak-anak maka dibuat generasi

keatas (Sukarmin, 2013).

h. Pola Kebiasaan Sehari-hari

Menurut (Gordon 2009), pola kebiasaan sehari-hari pada pasien gastritis,

yaitu :

1) Pola nutrisi

Pola nutrisi dan metabolisme yang ditanyakan adalah diet

khusus/suplemen yang dikonsumsi dan instruksi diet sebelumnya,

nafsu makan atau minum serta cairan yang masuk, ada tidaknya mual-

mual, muntah, stomatitis, fluktuasi BB 6 bulan terakhir naik/turun,

adanya kesukaran menelan, penggunaan gigi palsu atau tidak, riwayat
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masalah/penyembuhan kulit, ada tidaknya ruam, kebutuhan zat

gizinya, dan lain-lain. Nafsu makan pada pasien gastritis cenderung

menurun akibat mual dan muntah, bisa juga karena terjadinya

perdarahan saluran cerna.

2) Pola eliminasi

Pada pola ini yang perlu ditanyakan adalah jumlah kebiasaan defekasi

perhari, ada tidaknya disuria, nocturia, urgensi, hematuria, retensi,

inkontinensia, apakah kateter indwelling atau kateter eksternal, dan

lain-lain. Pada pasien dengan gastritis didapatkan mengalami susah

BAB, distensi abdomen, diare, dan melena. Konstipasi juga dapat

terjadi (perubahan diet, dan penggunaan antasida).

3) Pola istirahat dan tidur

Pengkajian pola istirahat tidur ini yang perlu ditanyakan adalah

jumlah jam tidur pada malam hari, pagi, siang, apakah merasa tenang

setelah tidur, adakah masalah selama tidur, apakah terbangun dini hari,

insomnia atau mimpi buruk. Pada pasien dengan gastritis, adanya

keluhan tidak dapat beristirahat, sering terbangun pada malam hari

karena nyeri atau regurtisasi makanan.

4) Pola aktivitas/latihan

Pada pengumpulan data ini perlu ditanyakan kemampuan dalam

menata diri, apabila tingkat kemampuannya 0 berarti mandiri, 1 =

menggunakan alat bantu, 2 = dibantu orang lain, 3 = dibantu orang

dengan peralatan, 4 = ketergantungan/tidak mampu. Yang dimaksud

aktivitas sehari-hari antara lain seperti makan, mandi, berpakaian,
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toileting, tingkat mobilitas ditempat tidur, berpindah, berjalan,

berbelanja, berjalan, memasak, kekuatan otot, kemampuan ROM

(Range of Motion), dan lain-lain. Pada pasien gastritis biasanya

mengalami penurunan kekuatan otot ekstremitas, kelemahan karena

asupan nutrisi yang tidak adekuat meningkatkan resiko kebutuhan

energi menurun.

5) Pola kognisi perceptual

Pada pola ini ditanyakan keadaan mental, sukar bercinta, berorientasi

kacau mental, menyerang, tidak ada respon, cara bicara normal atau

tidak, bicara berputar-putar atau juga afasia, kemampuan komunikasi,

kemampuan mengerti, penglihatan, adanya persepsi sensori (nyeri),

penciuman, dan lain-lain. Pada pasien gastritis biasanya mengalami

depresi dan intensitas nyeri tergantung pada penyebabnya (pada

gastritis akut dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada epigastrik

dan nyeri ulu hati).

6) Pola toleransi koping stres

Pada pengumpulan data ini ditanyakan adanya koping mekanisme

yang digunakan pada saat terjadinya masalah atau kebiasaan

menggunakan koping mekanisme serta tingkat toleransi stress yang

pernah dimiliki. Pada pasien gastritis, biasanya mengalami stress berat

baik emosional maupun fisik, emosi labil.

7) Pola persepsi diri/konsep koping

Pada persepsi ini yang ditanyakan adalah persepsi tentang dirinya dari

masalah yang ada seperti perasaan kecemasan, ketakutan, atau
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penilaian terhadap diri mulai dari peran, ideal diri, konsep diri,

gambaran diri, dan identitas tentang dirinya. Pada pasien gastritis,

biasanya pasien mengalami kecemasan dikarenakan nyeri, mual, dan

muntah.

8) Pola seksual reproduktif

Pada pengumpulan data tentang seksual dan reproduksi ini dapat

ditanyakan periode menstruasi terakhir, masalah menstruasi, masalah

pap smear, pemeriksaan payudara/testis sendiri tiap bulan dan masalah

seksual yang berhubungan dengan penyakit.

9) Pola hubungan dan peran

Pada pola ini yang perlu ditanyakan adalah pekerjaan, status

pekerjaan, kemampuan bekerja, hubungan dengan klien atau keluarga

dan gangguan terhadap peran yang dilakukan. Pada pasien gastritis,

biasanya tegang, gelisah, cemas, mudah tersinggung, namun bila bisa

menyesuaikan tidak akan menjadi masalah dalam hubungannya

dengan anggota keluarga.

10) Pola nilan dan keyakinan

Yang perlu ditanyakan adalah pantangan dalam agama selama sakit

serta kebutuhan adanya rohaniawan dan lain- lain.Pada pasien

gastritis, tergantung pada kebiasaan, ajaran, dan aturan dari agama

yang dianutnya.

2. Analisa Data

Analisa data adalah kemampuan pengembangan daya pikir dan

penalaran data keperawatan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu
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keperawatan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan untuk membahas

permasalahan keperawatan (Ali, 2012).

3. Diagnosis Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien dengan gastritis

adalah ( Tim Pokja SDKI DPP PPNI,2017) :

a. Nyeri Akut berhubungan dengan agen cedera biologis

b. Intoleransi Aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik

4. Rencana Keperawatan

2.1 Tabel Rencana Keperawatan

NO DIAGNOSA
KEPERAWATAN

LUARAN KEPERAWATAN INTERVENSI
KEPERAWATAN

1 Nyeri Akut dengan
agen cedera biologis

Setelah dilakukan intervensi
keperawatan selama 3×24 jam,
maka nyeri akut dengan
kriteria hasil :
- Melaporkan nyeri yang

terkontrol
Dengan skala :
1 = menurun
2 = cukup menurun
3 = sedang
4 = cukup meningkat
5 = meningkat

- Menggunakan teknik non-
farmakologi dalam
mengurangi nyeri

- Menggunakan teknik
farmakologi dalam
mengurangi nyeri

Manajemen Nyeri

Observasi
- Identifikasi nyeri

yang komprehensif
(P,Q,R,S,T)

Terapeutik
- Berikan teknik non

farmakologis
untuk mengurangi
rasa nyeri (
Therapy nafas
dalam)

Edukasi
- Ajarkan teknik

nonfarmakologis
untuk mengurangi
rasa nyeri

Kolaborasi
- Kolaborasi

pemberian
analgetik

2 Resiko Defisit
Nutrisi

Status Nutrisi
Setelah dilakukan tindakan
asuhan keperawatan selama 3 x
24 jam resiko defisit nutrisi
dapat teratasi dengan kriteria

Edukasi Nutrisi
Observasi
- Identifikasi

kemampuan dan
waktu yang tepat
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hasil :
- Pengetahuan tentang pilihan

makanan yang sehat
- Pengetahuan tentang pilihan

minuman yang sehat
- Nyeri abdomen

menerima
informasi

Terapeutik
- Jadwalkan

pendidikan
kesehatan sesuai
kesepakatan

- Berikan
kesempatan untuk
bertanya

Edukasi
- Jelaskan pada

pasien dan
keluarga alergi
makanan, yang
harus dihindari,
kebutuhan jumlah
kalori, jenis
makanan yang
dibutuhkan pasien

5. Implementasi Keperawatan

Implementasi adalah perencanaan dari rencana intervensi untuk

mencapai tujuan yang spesifik.Tahap implementasi dimulai setelah rencana

intervensi disusun dan ditujukan untuk membantu klien mencapai tujuan

yang diharapkan (Nursalam, 2008). Menurut (Doengoes 2014),

implementasi adalah tindakan pemberian keperawatan yang dilakasanakan

untuk membantu mencapai tujuan pada rencana tindakan keperawatan yang

telah disusun. Setiap tindakan keperawatan yang dilaksanakan dicatat dalam

catatan keperawatan, yaitu cara pendekatan pada klien efektif, teknik

komunikasi terapeutik, serta penjelasan untuk setiap tindakan yang

diberikan kepada pasien. Dalam melakukan tindakan khusunya pada pasien

gastritis implementasi keperawatan (NIC/Nursing  Intervensions

Calssification) yaitu Manajemen Nutrisi seperti memberikan informasi
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tentang kebutuhan nutrisi, menganjurkan pasien untuk meningkatkan

protein, menganjurkan pasien untuk meningkatkan intake makanan yang

adekuat, dan berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori

dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Yang kedua dengan Monitor Nutrisi

seperti memonitor adanya penurunan berat badan, memonitor mual dan

muntah, memonitor kadar albumin, total protein, Hb, dan Ht, serta

memonitor kalori dan intake nutrisi.

6. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari

tindakan keperawatan pada klien. Evaluasi dilakukan terus menerus pada

respon klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses atau formatif

dilakukan setiap selesai tindakan keperawatan, dan evaluasi hasil atau

sumatif dilakukan dengan membandingkan respon klien pada tujuan khusus

dan umum yang telah ditentukan (Nursalam, 2011). Perumusan evaluasi

formatif meliputi empat komponen yang dikenal dengan istilah SOAP,

yakni subjektif (data berupa keluhan klien), objektif (data hasil

pemeriksaan), analisa data (pembandingan data dengan teori), planning

(perencanaan) (Asmadi, 2008).
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BAB III
LAPORAN KASUS

Tn. M berumur 30 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri ulu hati

yang dirasakan sesaat setelah makan. Klien mengatakan nyeri timbul bila

terlambat makan, klien mengatakan skalanya 5 (sedang). Saat dilakukan

pengkajian, klien mengatakan belum pernah menderita penyakit yang sama

sebelumnya. Tekanan Darah : 110/70 mmHg, Nadi : 80x/m, Pernapasan : 20x/m

dan Suhu : 36,5o C

A. Pengkajian

1. Biodata

a. Identitas Klien

1) Nama Lengkap :Tn. M

2) Jenis Kelamin : Laki-Laki

3) Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun

4) Status Perkawinan : Menikah

5) Agama : Islam

6) Suku Bangsa : Buton

7) Pendidikan : SMA

8) Pekerjaan : Swasta

9) Pendapatan : -

10) Tanggal MRS : 01 Februari 2020
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b. Identitas Penanggung

1) Nama Lengkap :Ny. N

2) Jenis Kelamin : Perempuan

3) Pekerjaan : IRT

4) Hubungan dengan klien : Istri

5) Alamat : Desa Wanci

2. Riwayat keluhan

a. Keluhan Utama : Klien mengatakan nyeri ulu hati yang dirasakan

sesaat setelah makan

b. Riwayat Keluhan

1) Penyebab/Faktor pencetus : makanan yang pedas, stres

2) Sifat keluhan : nyeri timbul bila terlambat makan,

mual dan muntah

3) Lokasi dan penyebaran : daerah epigastrium

4) Skala keluhan : 5

5) Mulai dan lamanya : dirasakan sejak 2 hari yang lalu

6) Hal hal yang meringkan /memperberat :kompres air hangat pada

daerah epigastrium

3. Riwayat Kesehatan Masa Lalu

a. Apakah pernah menderita penyakit yang sama : Tidak pernah

b. Bila pernah dirawat di RS, sakit apa:Tidak pernah

c. Pernah mengalami pembedahan : Tidak pernah

d. Riwayat Alergi : Tidak Ada riwayat Alergi

e. Kebiasaan ketergantungan : Tidak ada kebiasaan
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4. Riwayat Keluarga/Genogram

a. Genogram

Keterangan :

Laki – Laki :

Perempuan :

Klien :

Garis Perkawinan :

Garis Keturunan :

Garis Serumah :

GI   = orang tua klien yang tinggal serumah dengan klien dan orang

tua istri klien

GII= klien dan istri klien beserta saudara-saudaranya

GIII = anak klien yang tinggal serumah

30
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b. Riwayat kesehatan anggota keluarga

1) Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa : Tidak

ada

2) Apakah ada keluarga yang mempunyai penyakit menular atau

temurun: Tidak ada keluarga yang berpenyakit sama

5. Pemeriksaan Fisik

a. Tanda tanda vital

1) Tekanan darah : 100/70 mmHg

2) Pernapasan : 20x/menit

3) Nadi : 80x/menit

4) Suhu badan : 36.5 oC

b. Berat badan dan tinggi badan

1) Berat badan : 56 Kg

2) Tinggi badan : 160 Cm

3) IMT : 21,1

c. Kepala

1) Bentuk Kepala : oval

2) Keadaan kulit Kepala : Nampak bersih tidak ada lesi dan ketombe

3) Nyeri kepala/Pusing : tidak ada

4) Distribusi Rambut :

5) Rambut mudah tercabut : Tidak mudah tercabut

6) Alopesia : Tidak ada alopesia

7) Lain lain : Tidak ada
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d. Mata

1) Kesimetrisan : Simetris kiri dan kanan

2) Edema Kelopak mata : Tidak ada

3) Ptosis : Tidak ada ptosis

4) Sklera : Anikterik (normal)

5) Konjungtiva : Merah muda (normal)

6) Ukuran pupil : Isokor

7) Ketajaman penglihatan : Visus mata 6/6

8) Pergerakan bola mata : Baik,dapat digerakkanke 8 arah

9) Lapang pandang :Baik,dapat menjangkau lateral (sudut mata)

10) Diplopia :Tidak ada diplopia

11) Photohobia : Tidak ada

12) Nistagmus : Tidak ada

13) Refleks kornea : Berkedip normal ketika diberi rangsangan

14) Nyeri : Tidak ada nyeri tekan

e. Telinga

1) Kesimetrisan : Simetris Kiri dan Kanan

2) Sekret : Tidak ada secret

3) Serumen : Tidak ada serumen

4) Ketajaman Pendengaran : Baik (tes arloji)

5) Tinnitus : Tidak ada tinnitus

6) Nyeri : Tidak Ada nyeri

f. Hidung

1) Kesimetrisan : Simetris Kiri dan Kanan
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2) Perdarahan : Tidak ada perdarahan luar

3) Sekresi : Tidak ada secret

4) Fungsi penciuman : Baik (tes pembauan)

5) Nyeri : Tidak ada nyeri

g. Mulut

1) Fungsi bicara : Baik tidak ada hambatan

2) Kelembaban bibir : Lembab

3) Posisi ovula : Normal,berada diantara tonsil

4) Mukosa : Tidak ada lesi dan peradangan

5) Keadaan tonsil : Baik,tidak ada pembesaran dan peradangan

6) Stomatitis : Tidak Ada

7) Warna lidah : Merah muda

8) Tremor pada lidah : Tidak ada tremor

9) Kebersihan lidah : Bersih

10) Bau Mulut : tidak ada

11) Kelengkapan Gigi : gigi lengkap

12) Kebersihan gigi : Baik

13) Karies : Terdapat karies pada gigi bawah

14) Suara parau : Tidak ada

15) Kesulitan menelan : Tidak

16) Kemampuan mengunyah: Baik

17) Fungsi mengecap : Baik dapat membedakan Rasa

h. Leher

1) Mobilitas leher : Tidak ada kaku kuduk
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2) Pembesaran kelenjar tiroid : Tidak ada pembesaran

3) Pembesaran Kelenjar Limfe : Tidak Ada pembesaran

4) Pelebaran vena jugularis : Normal (3 cm)

5) Trakhaea : Normal tidak ada nyeri dan peradangan

i. Paru - Paru

1) Bentuk dada : Normal Chest

2) Pengembangan dada : Simetris Kiri dan Kanan

3) Retraksi dinding dada : Tidak ada

4) Tanda Jejas : Tidak ada

5) Taktil fremitus : Kiri dan kana teraba sama

6) Massa : Tidak teraba massa

7) Dispneu : tidak ada

8) Ortopneu : tidak ada

9) Perkusi thoraks : normal

10) Suara nafas : normal

11) Bunyi nafas tambahan : tidak ada

12) Nyeri dada :tidak ada

j. Jantung

1) Iktus kordis : Tidak tampak (jantung terkompresi)

2) Ukuran jantung : Normal tidak ada pembesaran

3) Nyeri dada : tidak ada nyeri dada

4) Palpitasi : Tidak ada palpitasi

5) Bunyi Jantung : normal
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k. Abdomen

2) Warna Kulit : Sawo Matang

3) Distensi Abdomen : Tidak ada distensi abdomen

4) Ostomi : Tidak ada

5) Tanda Jejas : Tidak Ada

6) Peristaltik : 18x/Menit

7) Perkusi Abdomen : Timpani

8) Massa : Tidak ada

9) Nyeri Tekan : Ada nyeri pada klien

l. Payudara

1) Kesimetrisan : Tidak di lakukan pengkajian

2) Keadaan Putting susu : -

3) Pengeluaran Dari Putting susu : -

4) Massa : -

5) Nyeri : -

6) Lesi : -

m. Pengkajian Sistem Saraf

1) Tingkat Kesadaran : Composmentis

2) Koordinasi : Baik

3) Memori : Dapat mengingat dengan baik

4) Orientasi : Baik,pasien respon terhadap pertanyaan

5) Konfusi : Tidak ada konfusi

6) Keseimbangan : Kurang baik

7) Kelumpuhan : Tidak ada
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8) Gangguan sensasi : Tidak ada

9) Kejang kejang : Tidak ada

n. Ekstremitas

1) Warna kulit : Sawo Matang

2) Purpura/ekimosis : Tidak ada

3) Atropi : Tidak ada pengecilan otot

4) Hipertropi : Tidak ada

5) Lesi : Tidak ada

6) Pigmentasi : Tidak ada

7) Luka : Tidak ada

8) Deformitas Sendi : Tidak ada

9) Deformitas Tulang : Tidak ada

10) Tremor : Tidak mengalami tremor

11) Varises : Tidak ada varises

12) Turgor Kulit : Normal tidak ada tanda dehidrasi

13) Kelembaban Kulit : lembab

14) Pergerakan : Normal tidak ada kekakuan

15) Kekakuan Sendi : tidak ada

16) Kekuatan Otot : normal

17) Tonus Otot : normal

18) Kekuatan Sendi : Normal

19) Nyeri : Tidak Ada nyeri
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6. Pengkajian Kebutuhan Dasar

a. Kebutuhan nutrisi

Tabel 3.1 Kebutuhan Nutrisi

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Frekuensi makan sehari 2-3x 2x/Hari
Waktu makan 10-15x/m 10-15x/m
Porsi makan yang dihabiskan 1 porsi (habis) 1 porsi ( tak habis )
Penggunaan alat bantu makan Tidak Tidak

Makanan pantang /yang tidak
disukai

Tidak ada Tidak ada

Makanan yang disukai Semua suka Semua suka
Pembatasan makanan Tidak ada Tidak ada
Jenis makanan yang dibatasi
Komsumsi makanan berserat : jenis dan jumlah

Nafsu makan Baik Kurang
Mual Tidak Ada
Hipersalivasi Tidak Tidak ada
Sensasi asam pada mulut Tidak Tidak ada
Muntah Tidak ada Ada
Perasaan cepat kenyang
setelah makan

Tidak ada Ada

Perasaan kembung Tidak ada Ada
Lain-lain

b. Kebutuhan cairan dan elektrolit

Tabel 3.2 Kebutuhan Elektrolit

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Frekuensi minum sehari 6-8 gelas 6-8 gelas
Jumlah minum yang
dikonsumsi setiap hari

2000cc 2000cc

Jenis minuman yang tidak
disukai

Alkohol dan minuman
bersoda

Alkohol dan
Minuman
Bersoda

Jenis minuman yang di sukai Air mineral Air mineral
Perasaan haus Tidak ada Tidak ada
Kelemahan Tidak ada Tidak ada
Program pembatasan cairan Tidak ada Tidak ada
Lain-lain
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c. Kebutuhan eliminasi

Buang air kecil

Tabel 3.3 Kebutuhan Eliminasi

keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Frekuensi BAK 8X/ Hari 4x/ hari
Pancaran
Jumlah <_ 1500-1700 cc <_ 1500 cc
Warna Bening Kuning
Dysuria Tidak ada Tidak ada
Nokturia Tidak ada Tidak ada
Perasaan penuh pada
kandung kemih

Iya Tidak ada

Perasaan setelah
BAK

Lega

Kesulitan memulai
berkemih

Tidak ada

Dorongan berkemih Ada Tidak ada
Inkontinensia urine Tidak ada Tidak ada
Total produksi urine <_ 1700 cc <-1500
Lain-lain Tidak ada Tidak ada

Buang air besar (BAB)

keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Frekuensi 1x 1x
Konsistensi Lunak Lunak
Bau Bau Bau
Warna Kuning kecoklatan Kuning kecoklatan
Flatulans Normal Normal
Nyeri saat defekasi Tidak ada Tidak ada
Sensasi penuh pada
rectal

Tidak Tidak

Dorongan kuat untuk
defekasi

Ya Ya

Kemampuan
menahan defekasi

Ya Ya

Mengejan yang kuat
saat defekasi

Ya Ya

Lain-lain



37

d. Kebutuhan istirahat tidur

Tabel 3.4 Kebutuhan Istrahat Tidur

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Jumlah jam tidur siang 2-3 jam 1 jam
Jumlah jam tidur malam 7 jam 3 jam
Kebiasaan konsumsi
obat
tidur/stimulant/penenang

Tidak ada Tidak ada

Kegiatan pengantar tidur Tidak ada Tidak ada
Perasaan waktu bangun
tidur
Kesulitan memulai tidur Tidak ada Tidak ada
Mudah terbangun Tidak ada Ya
Penyebab gangguan
tidur

Tidak ada Nyeri daerah
epigastrum yang
dirasakan hilang

timbul
Perasaan mengantuk Ya Ya
Lain-lain

e. Kebutuhan aktivitas

Tabel 3.5 Kebutuhan Aktivitas

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Kegiatan rutin Bekerja istirahat
Waktu senggang Istirahat baring
Kemampuan berjalan Baik terbatas
Kemampuan merubah
posisi saat berbaring

Baik terbatas

Kemampuan berubah
posisi : berbaring ke
duduk

Baik terbatas

Kemampuan
mempertahankan
posisi duduk

Baik terbatas

Kemampuan berubah
posisi : duduk ke
berdiri

Baik terbatas

Kemampuan
mempertahankan
posisi berdiri

Baik terbatas

Kemampuan berjalan Baik terbatas
Kemampuan alat Tidak ada Tidak ada
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bantudalam
pergerakan
Despnea setelah
beraktivitas

Tidak tidak

Ketidaknyamanan
setelah beraktivitas
Pergerakan lambat Tidak Ya

f. Kebutuhan perawatan diri

Tabel 3.6 Kebutuhan Perawatan Diri

1. Mandi

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Motivasi dalam
perawatan diri
mandiri, mencuci
rambut dan
kebersihan kuku

Baik dan di lakukan Baik/  di
pertahankan

Frekuensi mandi 2x sehari 1x sehari
Kebersihan kulit Terawat dengan baik Terawatt
Frekuensi mencuci
rambut

2x/hari 1x/ hari

Kebersihan rambut Baik Baik
Frekuensi memotong
kuku

1x/ mingggu 1x/ minggu

Kebersihan kuku Baik Baik
Kemampuan
mengakses kamar
mandi

Baik/ mandiri Baik/ dengan
bantuan

Kemampuan
mengambil
perlengkapan mandi

Baik/ mandiri Baik/ dengan
bantuan

Kemampuan
membasuhtubuh saat
mandi

Baik/ mandiri Baik/ dengan
bantuan

Kemampuan
mengeringkan tubuh
saat mandi

Baik/ mandiri Baik/ mandiri

2. Berpakaian

keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Motivasi dalam
perawatan diri
menganti pakaian

Baik Baik
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Kebersihan pakaian Terjaga Terjaga
Frekuensi mengganti
pakaian

Baik/ mandiri Baik/ dengan
bantuan

Kemampuan memilih
dan menggambil
pakaian

Baik/ mandiri Baik/ dengan
bantuan

Kemampuan
mengenakan pakaian
pada bagian tubuh atas

Mampu Mampu

Kemampuan
menggunakan pakaian
pada bagian tubuh
bawah

Mampu/mandiri Mampu/mandiri

Kemampuan
melepaskan pakaian
pada bagian tubuh atas

Baik/ mandiri Baik/ mandiri

Kemampuan
melepaskan pakaian
pada bagian tubuh
bawah

Baik/ mandiri Baik/ mandiri

Kemampuan
mengancing atau
menggunakan
resleting

Baik/ mandiri Baik/ mandiri

Lain-lain

3. Makan

keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Motivasi dalam
perawatan diri makan

Baik Baik

Kemampuan
memasukkan makanan
ke mulut

Baik/mampu Baik/mampu

Kemampuan
mengunyah

Baik/mampu Baik/ mampu

Kemampuan
memegang peralatan
makan

Baik/ mandiri Baik/ mandiri

Lain-lain

4. Eliminasi

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit
Motivasi dalam
perawatan diri

Baik Baik
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eliminasi BAB dan
BAK
Kemampuan
maniulasi pakaian
untuk eliminasi

Baik/ mampu
mengkondisikan

Baik mampu
mengkondisikan

Kemampuan mencapai
toilet

Mampu Mampu

Kemampuan naik ke
toilet

Mampu Mampu

Kemampuan
menyiram toilet

Mampu Mampu

Lain-lain

g. Kebutuhan keamanan

1) Riwayat  paparan terhadap kontaminan : tidak ada

2) Riwayat perdarahan:  tidak ada perdarahan luar

3) Pemasangan kateter IV dalam waktu lama: tidak pernah

4) Penggunaan larutan IV yang mengiritasi : tidak pernah

5) Pengguanaan larutan IV dengan aliran yang cepat: tidak  pernah

6) Pemasangan kateter urine dalam waktu lama: tidak pernah

7) Imobilitas: tidak

8) Luka pada kulit / jaringan: tidak ada

9) Benda asing pada luka: tidak ada

10) Riwayat jatuh : tidak pernah

11) Penyebab jatuh :tidak ada

12) Lain-lain: tidak ada

h. Kebutuhan kenyamanan

1) Keluhan nyeri : nyeri,lokasi : daerah epigastrium

2) Pencetus nyeri : makanan yang pedas dan stres

3) Upaya yang meringankan nyeri: kompres air hangat pada daerah

epigastrium
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4) Karakteristik nyeri : nyeri timbul bila terlambat makan,

mual dan muntah

5) Intensitas nyeri : Skala 5

a) Durasi nyeri :Hilang timbul

b) Dampak nyeri terhadap aktivitas:Menghambat aktivitas

c) Lain-lain : Tidak ada

i. Kebutuhan psikososial

1) Persepsi terhadap penyakit : cemas

2) Harapan klien terhadap kesehatannya : agar kembali sehat

3) Pengaruh penyakit terhadap pekerjaan : aktivitas pekerjaan terganggu

4) Pola interaksi dengan orang terdekat : baik

5) Sejauh mana keterlibatan orang terdekat bila klien menghadapi

masalah : dukungan penuh,tetap berada disamping klien

6) Pola pemecahan klien yang digunakan bila mempunyai masalah:

terbuka pada keluarga

7) Hubungan dengan orang lain : baik

8) Hubungan klien dengan tenaga kesehatan / keperawatan selama

dirawat : baik, sangat koperatif

9) Organisasi kemasyarakatan yang diikut :tidak ada  ,  sebagai apa: tidak

ada

10) Lain-lain : tidak ada

j. Kebutuhan spiritual :

1) Kemampuan menjalankan ibadah : tetap sholat

2) Hambatan mengikuti ritual keagamaan : tidak ada
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3) Perasaan yang dialami terkait aktivitas keagamaan : tidak ada

4) Lain-lain : tidak ada

7. Tindakan medik/pengobatan

a. Pemasangan Infus RL 500 ml 20 Tpm

b. Inj. Ranitidine 1 Amp/12Jam/IV

c. Lanzoprasole 2x1

d. Neurohax 1x1

B. Analisa Data

Tabel 3.7 Analisa Data

No. Data Etiologi Masalah

1 DS :

1. Tn. M mengatakan

nyeri ulu hati yang

dirasakan sesaat setelah

makan

2. Tn. M mengatakan

nyerinya diangka 5 dan

dirasakan hilang timbul

DO:

1. Tn. M tampak

meringis

2. Tanda-tanda vital :

TD: 100/70 mmHg

Infeksi mukosa lambung

Gangguan difus barier

mukosa

Peningkatan asam

lambung

Iritasi mukosa lambung

Peradangan mukosa

lambung

Nyeri Akut
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N: 80x/m

RR : 20x/m

SB : 36.5 oC

Nyeri

2 DS :

Tn. M mengatakan

badannya terasa lemah

DO :

1. Klien tampak lemas

2. Klien hanya baring

dan duduk ditempat

tidur

Resiko Defisit

Nutrisi

C. Diagnosa Keperawatan

a. Nyeri Akut berhubungan dengan agen cedara biologis

b. Resiko Defisit Nutrisi
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D. Rencana Keperawatan

Tabel 3.8 Tabel Rencana Keperawatan

No. Diagnosa Keperawatan Kriteria Hasil Intervensi

1. Nyeri Akut
Ditandai dengan :
DS :
1. Tn. M mengatakan nyeri

ulu hati yang dirasakan
sesaat setelah makan

2. Tn. M mengatakan
nyerinya diangka 5 dan
dirasakan hilang timbul

DO:
1. Tn. M tampak meringis
2. Tanda-tanda vital :

TD: 100/70 mmHg
N: 80x/m
RR : 20x/m
SB : 36.5 oC

Setelah dilakukan tindakan keperawatan
selama 3 x 24 jam, maka diharapkan tingkat
nyeri menurun dan kontrol nyeri meningkat
dengan kriteria hasil :
- Melaporkan nyeri yang terkontrol

Dengan skala :
1 = menurun
2 = cukup menurun
3 = sedang
4 = cukup meningkat
5 = meningkat

- Menggunakan teknik non-farmakologi
dalam mengurangi nyeri

- Menggunakan teknik farmakologi dalam
mengurangi nyeri

Manajemen Nyeri
Observasi
- Identifikasi nyeri yang komprehensif

(P,Q,R,S,T)
Terapeutik
- Berikan teknik non farmakologis untuk

mengurangi rasa nyeri ( Therapy nafas
dalam)

Edukasi
- Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk

mengurangi rasa nyeri
Kolaborasi
Kolaborasi pemberian analgetik

2. Resiko Defisit Nutrisi
Ditandai dengan :
DS :
Tn. M mengatakan
badannya terasa lemah
DO :

Status Nutrisi
Setelah dilakukan tindakan asuhan
keperawatan selama 3 x 24 jam resiko defisit
nutrisi dapat teratasi dengan kriteria hasil :
- Pengetahuan tentang pilihan makanan

yang sehat

Edukasi Nutrisi
Observasi
- Identifikasi kemampuan dan waktu

yang tepat menerima informasi
Terapeutik
- Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai
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1. Klien tampak lemas
2. Klien hanya baring

ditempat tidur

- Pengetahuan tentang pilihan minuman
yang sehat

- Nyeri abdomen

kesepakatan
- Berikan kesempatan untuk bertanya
Edukasi
- Jelaskan pada pasien dan keluarga

alergi makanan, yang harus dihindari,
kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan
yang dibutuhkan pasien
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D. Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan

Tabel 3.9 Tabel Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan

No. Diagnosa
Keperawatan

Hari/Ta
nggal Jam Implementasi Evaluasi

1. Nyeri Akut
Ditandai dengan :
DS :
1. Tn. M

mengatakan nyeri
ulu hati yang
dirasakan sesaat
setelah makan

2. Tn. M
mengatakan
nyerinya diangka 5
dan dirasakan
hilang timbul

DO:
1. Tn. M tampak
meringis
2. Tanda-tanda vital:

02 Feb
2020

09.00 - Mengidentifikasi nyeri yang
komprehensif (P,Q,R,S,T)

- Memberikan teknik non farmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy
nafas dalam)

- Mengajarkan teknik nonfarmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri

- Kolaborasi pemberian analgetik

S : - Klien mengatakan masih
nyeri lambung

O : - Klien Nampak meringis
- Skala 5

A : Masalah nyeri akut belum
teratasi

P : Intervensi di lanjut dengan
:

- Therapy nafas dalam di
pertahankan

- Therapy antinyeri di
pertahankan bila nyeri
timbul
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TD:100/70mmHg
N: 80x/m
RR : 20x/m

SB : 36.5 oC
2. Resiko Defisit

Nutrisi Ditandai
dengan :
DS :
Tn. M mengatakan
badannya terasa
lemah
DO :
1. Klien tampak

lemas
2. Klien hanya

baring ditempat
tidur

02 Feb
2020

- Mengidentifikasi kemampuan dan
waktu yang tepat menerima informasi

- Menjadwalkan pendidikan kesehatan
sesuai kesepakatan

- Memberikan kesempatan untuk
bertanya

- Menjelaskan pada pasien dan keluarga
alergi makanan, yang harus dihindari,
kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan
yang dibutuhkan pasien

S : - Klien mengatakan lemas
O : - Klien nampak lemas
A : Masalah resiko defisit

nutrisi belum teratasi
P : Intervensi di lanjutkan
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No. Diagnosa
Keperawatan

Hari /
Tanggal

Jam Implementasi Evaluasi

1. Nyeri Akut
Ditandai dengan :
DS :
1. Tn. M

mengatakan nyeri
ulu hati yang
dirasakan sesaat
setelah makan

2. Tn. M
mengatakan
nyerinya diangka 5
dan dirasakan
hilang timbul

DO:
1. Tn. M tampak
meringis
2. Tanda-tanda vital:

TD:120/90mmHg
N: 86x/m
RR : 23x/m

SB : 36 oC

03 Feb
2020

09.00 - Mengidentifikasi nyeri yang
komprehensif (P,Q,R,S,T)

- Memberikan teknik non farmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy
nafas dalam)

- Mengajarkan teknik nonfarmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri

- Kolaborasi pemberian analgetik

S : Klien mengatakan
nyerinya berkurang

O : klien tampak lemas
A : Masalah nyeri akut

sebagian teratasi
P : Intervensi di lanjut

dengan:
- Therapy nafas dalam di

pertahankan
- Therapy antinyeri di

pertahankan bila nyeri
timbul

2. Resiko Defisit
Nutrisi
Ditandai dengan :
DS :
Tn. M mengatakan

03 Feb
2020

09.00 - Mengidentifikasi kemampuan dan
waktu yang tepat menerima informasi

- Menjadwalkan pendidikan kesehatan
sesuai kesepakatan

- Memberikan kesempatan untuk

S : - Klien mengatakan mulai
mengerti apa yang
dijelaskna perawat

O : - Klien tampak mulai
mengerti
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badannya terasa
lemah
DO :
1. Klien tampak

lemas
2. Klien hanya
baring ditempat
tidur

bertanya
- Menjelaskan pada pasien dan keluarga

alergi makanan, yang harus dihindari,
kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan
yang dibutuhkan pasien

A : Masalah resiko defisit
nutrisi teratasi sebagian
P : Intervensi di lanjutkan

No. Diagnosa
Keperawatan

Hari /
Tanggal Jam Implementasi Evaluasi

1. Nyeri Akut
Ditandai dengan :
DS :
1. Tn. M mengatakan

nyeri ulu hati yang
dirasakan sesaat
setelah makan

2. Tn. M mengatakan
nyerinya diangka 5
dan dirasakan hilang
timbul

DO:
1. Tn. M tampak
meringis
2. Tanda-tanda vital:

TD:110/80mmHg

04 Feb
2020

09.00 - Mengidentifikasi nyeri yang
komprehensif (P,Q,R,S,T)

- Memberikan teknik non farmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri (
Therapy nafas dalam)

- Kolaborasi pemberian analgetik
- Mengajarkan teknik nonfarmakologis

untuk mengurangi rasa nyeri

S : klien mengatakan tidak
nyeri lagi dibagian lambung
O : klien tampak lebih baik
A : Masalah gangguan pola

tidur teratasi
P : Intervensi di hentikan

-
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N: 82x/m
RR : 18x/m
SB : 36.8 oC

2. Resiko Defiisit Nutrisi
Ditandai dengan :
DS :
Tn. M mengatakan
badannya terasa lemah
DO :
1. Klien tampak

lemas
2. Klien hanya baring
ditempat tidur

04 Feb
2020

09.00 - Mengidentifikasi kemampuan dan
waktu yang tepat menerima informasi

- Menjadwalkan pendidikan kesehatan
sesuai kesepakatan

- Memberikan kesempatan untuk
bertanya

- Menjelaskan pada pasien dan keluarga
alergi makanan, yang harus dihindari,
kebutuhan jumlah kalori, jenis
makanan yang dibutuhkan pasien

S : - Klien dan keluarga
mengatakan mengerti apa
yang dijelaskan oleh
perawat

O : - Klien dan keluarganya
mengerti apa yang dijelaskan
A : Masalah resiko defisit
nutrisi teratasi
P : Intervensi dihentikan
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BAB IV
PEMBAHASAN

Setelah  dilakukan  penerapan  asuhan  keperawatan  pada  Tn. M

dengan gastritis RSUD Wakatobi pada tanggal 02 sampai dengan 04 Februari

2020, maka  pada  bab  pembahasan  penulis  akan  menjabarkan  adanya

kesesuaian dan  kesenjangan yang terdapat  antara teori dan  kasus.  Tahapan

pembahasan sesuai dengan  tahapan asuhan  keperawatan  yang dimulai  dari

pengkajian,  merumuskan diagnosa kepera watan, intervensi keperawatan,

implementasi keperawatan dan evaluasi.

A. Pengkajian

Penyakit  gastritis  atau maag merupakan penyakit yang  sangat  kita

kenal dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit ini sering ditandai dengan nyeri

uluhati, mual, muntah, cepat kenyang, nyeri perut dan lain sebagainya.

Penyakit maag sangat  mengganggu  karena  sering  kambuh  akibat

pengobatan  yang  tidak tuntas.  Sebenarnya  kunci  pengobatan penyakit

maag  adalah  dapat  mengatur agar  produksi  asam  lambung  terkontrol

kembali  sehingga  tidak  berlebihan, yaitu dengan menghilangkan stres dan

makan dengan teratur (Wijoyo, 2009). Terjadinya gastritis dapat disebabkan

oleh pola makan  yang tidak teratur yang mencakup frekuensi makan, jenis dan

jumlah makanan. Pola makan yang tidak  sehat  dapat  menyebabkan  Gastritis.

Pada  kasus  Gastritis  akut,  faktor penyimpangan  makan  merupakan  titik

awal  yang  mempengaruhi  terjadinya perubahan pada dinding lambung.
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Peningkatan produksi cairan lambung cepat dirangsang oleh konsumsi

makanan atau minuman, cuka, cabai, kopi, alkohol serta  makanan  lain

bersifat  korosif  merangsang  juga  dapat  mendorong timbulnya kondisi

tersebut. Pada akhirnya kekuatan dinding lambung menjadi semakin  parah.

Tak  jarang  kondisi  seperti  itu  akan  menimbulkan  luka pada dinding

lambung (Urip, 2010). Berdasarkan teori tersebut di atas dan sesuai dengan

hasil pengkajian yang dilakukan Tn.M mengatakan nyeri ulu hati, mual  dan

muntah dengan skala 5.  Tn. M mengatakan nyeri ulu hati sesaat setelah

makan, Tn.M suka makan makanan pedas dan juga mengatakan sedang. Tn. M

juga mengatakan merasa lemas dan hanya baring ditempat tidur.

Gejala  penyakit  gastritis  yang  dirasakan  oleh  Tn. M menurut  asumsi

peneliti hal ini diakibatkan karena Tn. M terlambat makan, sering makan

makanan yang pedas serta banyak fikiran sehingga  meningkatkan  asam

lambung,  yang  mengakibatkan  Tn. M selalu merasakan nyeri ulu hati, mual,

kadang muntah. Tn. M juga mengatakan selama sakit hanya baring ditempat

tidur. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan di atas. Pada saat

pengkajian Tn. M Mengeluh nyeri, dan individu yang mengalami nyeri harus

dikaji untuk menggambarkan nyeri seseorang antara lain: yakni pertama

intensitas nyeri, minta individu untuk membuat tingkatan nyeri pada skala

verbal. Misal: tidak nyeri, sedikit nyeri, nyeri  sedang, nyeri hebat,  hebat  atau

sangat  nyeri  atau  membuat  skala  nyeri  yang  sebelumnya bersifat kualitatif

menjadi kuantitatif dengan menggunakan skala 0 sampai 10. Nyeri yang

diarasakan oleh Tn M adalah 5 (nyeri sedang). Nyeri dapat dilihat atau  diukur
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berdasarkan  skala  nyeri,  durasi  nyeri.  Karakteristik  nyeri  dapat juga  dibuat

berdasarkan  metode  PQRST  (P=  Provocatif,    Q=  Qualitas,  R= Region, S=

Scala, T= Time ). ( Judha, 2012).

Menurut asumsi peneliti dari pengkajian yang dilakukan tentang pasien

yang menderita gastritis sering kali mengalami gejala yang sama, yaitu nyeri

ulu hati, mual dan muntah. Hal ini terjadi karena beberapa penyebab

diantaranya faktor makanan, faktor terlambat makan serta banyak fikiran.

Selain itu, maag juga dapat menganggu aktivitas pasien, bahkan pola istrahat

juga dapat terganggu karena nyeri yang dirasakan pasien.

B. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa  keperawatan  adalah  keputusan  klien  mengenal  seseorang,

keluarga  atau  masyarakat  sebagai  akibat  dari  masalah-masalah  kesehatan

proses  kehidupan yang  aktual  atau  beresiko (Mura, 2011).  Berdasarkan

pengkajian peneliti mengangkat diagnosa keperawatan yaitu Nyeri  akut dan

intoleransi aktivitas.

Diagnosa  keperawatan dirumuskan  berdasarkan  data  yang   didapat

pada pengkajian yang berkenan pada individu yang (Muhlisin, 2012). Dalam

kasus ini problem (P) atau masalahnya adalah  klien  merasakan  nyeri  ulu  hati

dimana  skala  nyeri  5,  dan  dirasakan setelah makan.

Berdasarkan data yang didapat, peneliti mengangkat diagnosa

keperawatan yaitu nyeri akut dan resiko defisit nutrisi. Peneliti meyakini bahwa

diagnosa tersebut sesuai dengan kondisi pasien.
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C. Rencana Keperawatan

Intervensi adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan mendalam, tahap

yang  sistematis  dari  proses  keperawatan  meliputi  kegiatan  pembuatan

keputusan dan  pemecahan  masalah (Mura, 2011).  Intervensi  dalam  kasus

gastritis  menurut  Ardiansyah  adalah  yang  pertama  kaji  dan  catat  keluhan

nyeri,  dengan  rasional  untuk  menentukan  intervensi  dan  mengetahui  efek

terapi,  yang  kedua  berikan  makan  dalam  porsi  sedikit  tapi  sering  dengan

rasional  untuk  menetralisasi  asam  lambung,  yang  ketiga  anjurkan  pasien

untuk melakukan  teknik relaksasi,  seperti tarik  napas  dalam, mendengarkan

musik, menonton televisi dengan rasional tehnik relaksasi dapat mengalihkan

pasien,  sehingga  dapat  menurunkan  nyeri,  intervensi  yang  terakhir berikan

obat  antasida  dengan  rasional  untuk menghilangkan  nyeri  lambung

(Ardiansyah, 2012).

Berdasarkan teori di atas intervensi pada diagnosa nyeri akut antara lain

yang  pertama  identifikasi nyeri yang komprehensif, kedua  berikan teknik non

farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy nafas dalam), ajarkan

teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dan Kolaborasi

pemberian analgetik. Kemudian intervensi pada diagnosa resiko defisit nutrisi

adalah identifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi,

jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk

bertanya, jelaskan pada pasien dan keluarga alergi makanan, yang harus

dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang dibutuhkan pasien.
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Menurut asumsi peneliti intervensi yang diangkat sesuai dengan

kebutuhan pasien, untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan dan juga

meningkatkan pengetahuan pasien tentang kebutuhan nutrisnya. Peneliti

meyakini intervensi yang akan dilakukan dapat membantu pasien untuk pulih.

D. Implementasi Keperawatan

Implementasi  keperawatan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang

dilakukan oleh perawat untuk  membantu klien  dari masalah status  kesehatan

yang  dihadapi  ke  status  kesehatan  yang  lebih  baik  yang  menggambarkan

kriteria hasil yang diharapkan (Mura, 2011).  Penulis  melakukan  tindakan

keperawatan  sesuai  proses  asuhan keperawatan dan intervensi yang telah

ditetapkan yaitu yang  pertama mengidentifikasi nyeri yang komprehensif,

kedua memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

(Therapy nafas dalam), mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk

mengurangi rasa nyeri dan mengkolaborasi pemberian analgetik serta

mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan,

memonitor pola dan jam tidur, memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika

tidak dapat berpindah atau berjalan dan menganjurkan melakukan aktivitas

secara bertahap.

Untuk mengurangi nyeri peneliti mengajarkan tehnik relaksasi nafas

dalam dengan cara  klien  menarik  napas  dalam  kemudian  menahan  1

sampai  2  detik  lalu hembuskan  udara  secara  perlahan-lahan  melalui  mulut,

ulangi  4-5  kali,  Tn.  M memperagakan  sesuai  yang  diajarkan  oleh peneliti.
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Selain  itu peneliti mengidentifikasi resiko kekurangan nutrisi yang klien alami,

mengidentifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi,

menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, memberikan

kesempatan untuk bertanya, menjelaskan pada pasien dan keluarga alergi

makanan, yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan yang

dibutuhkan pasien.

Menurut asumsi peneliti Saat dilakukan intervensi selama 3x24 jam,

nyeri pasien terus mengalami penurunan setiap harinya. Pasien juga mengerti

apa yang dijelaskan perawat. Peneliti meyakini faktor lingkungan da keluarga

juga sangat membantu dalam proses pemulihan.

E. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi  didefenisikan  sebagai  keputusan  dari  efektifitas  asuhan

keperawatan  antara  dasar  tujuan  keperawatan  klien yang  telah  ditetapkan

dengan  respon prilaku  klien  yang tampil  (Mura, 2011).  Evaluasi  disusun

dengan  metode  SOAP dengan  keterangan antara  lain yang pertama  subjektif

(S) adalah hal-hal yang ditemukan keluarga secara subjektif setelah dilakukan

intervensi keperawatan. Kedua objektif (O) adalah hal-hal yang ditemukan oleh

perawat  secara  objektif  setelah  dilakukan  intervensi  keperawatan,  ketiga

analisa (A)  adalah  hasil  yang  telah  dicapai  dengan  mengacu  kepada

kepada tujuan terkait dengan diagnosa keperawatan, yang terakhir adalah

perencanaan (P) adalah perencanaan yang akan datang setelah melihat respon

dari keluarga pada tahap evaluasi (Muhlisin, 2012). Dari hasil evaluasi tanggal
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04 Februari 2020 yang penulis lakukan didapatkan data subjektif Tn.M

mengatakan tidak nyeri lagi dibagian ulu hati dan klien tampak lebih baik.

Menurut asumsi peneliti, seluruh tindakan keperawatan yang dilakukan

kepada pasien berjalan sesuai yang diharapkan peneliti. Peneliti meyakini dari

hasil evaluasi pada pasien sangat positif.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  penerapan  Asuhan  Keperawatan pada

Tn. M dengan gastritis di RSUD Wakatibi wilayah Kabupaten Wakatobi

Tahun  2020, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil  pengkajian  didapatkan  kesamaan  data  dari  kasus  yang  diangkat

dengan  teori  yang  ada,  dimana Tn. M mengalami  nyeri epigastrum,

mual  dan  muntah,  skala  nyeri  5, kurang tidur bahkan sulit untuk memulai

tidur

2. Diagnosa  yang  muncul  pada  kasus  sebanyak  2  diagnosa  keperawatan

dengan  diagnosa  utamanya  adalah  nyeri  akut.  Diagnosa  keperawatan

yang  kedua  yaitu resiko defisit nutrisi. Intervensi  keperawatan  yang

direncanakan  tergantung  pada  masalah keperawatan  yang  ditemukan.

3. Rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan adalah identifikasi

nyeri yang komprehensif, berikan teknik non farmakologi, ajarkan teknik

nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dan kolaborasi pemberian

analgetik dan identifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima

informasi, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan

kesempatan untuk bertanya, jelaskan pada pasien dan keluarga alergi

makanan, yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan

yang dibutuhkan pasien..

4. Implementasi  dilakukan  pada  tanggal  02  sampai  dengan  04  Februari
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2020. Implementasi  yang  telah  adalah mengidentifikasi nyeri yang

komprehensif, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa

nyeri ( Therapy nafas dalam), mengajarkan teknik nonfarmakologis untuk

mengurangi rasa nyeri dan mengkolaborasi pemberian analgetik serta

mengidentifikasi kemampuan dan waktu yang tepat menerima informasi,

menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, memberikan

kesempatan untuk bertanya, menjelaskan pada pasien dan keluarga alergi

makanan, yang harus dihindari, kebutuhan jumlah kalori, jenis makanan

yang dibutuhkan pasien.. Saat  peneliti melakukan tindakan Tn. M sangat

koperatif.

5. Pada tahap akhir peneliti  melakukkan evaluasi  pada tanggal 08 Februari

2020 mengenai  tindakan  keperawatan  yang  dilakukan  berdasarkan

catatan perkembangan. Evaluasi didapatkan dari dua  diagnosa  keperawatan

yang muncul masalahnya dapat teratasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis, memberikan saran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan informasi tentang asuhan keperawatan pada Tn. M Dengan gastritis

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi peneliti

mengenai asuhan keperawatan dengan masalah gastritis. Penelitian ini juga
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dapat menjadi salah satu cara peneliti dalam mengaplikasikan ilmu

keperawatan yang diperoleh selama proses perkuliahan.

3. Bagi Institusi

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan wacana serta

pengetahuan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kendari, khususnya

mahasiswa Jurusan Keperawatan.
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/i Calon Responden

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Politeknik Kesehatan

Kemenkes Kendari.

Nama : Wa Ode Salmatiah Ibrahim

NIM : P003200190265

Jurusan : Keperawatan

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Tn.

M Dengan Gastritis Di Rsud Kabupaten Wakatobi ”Penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak akan menimbulkan akibat buruk

bagi Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden. Kerahasiaan informasi yang diberikan

akan dijaga dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian.

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/i menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan

responden untuk menandatangani lembaran persetujuan dan menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam lembaran kuesioner. Atas

perhatian Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Peneliti,

Wa Ode Salmatiah Ibrahim
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INFORMED CONSENT

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tn. M

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Wanci

Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat

dalam penelitian yang berjudul “Asuhan Keperawatan Pada Tn. M Dengan

Gastritis Di Rsud Kabupaten Wakatobi” yang diselenggarakan oleh Yanti.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.

2. Identitas dan informasi yang saya memberikan akan DIRAHASIAKAN dan

tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum.

3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung.

4. Guna menunjang kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan, maka segala

hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disapakati bersama.

Dalam menandatangani lembar ini, Saya TIDAK ADA PAKSAAN dari

pihak maupun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian.

Wakatobi, 02 Februari 2020

Mengetahui Peneliti Partisipan

(Wa Ode Salmatiah Ibrahim) Klien
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