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MOTTO

Bersyukurlah dengan segala Sesuatu yang
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ABSTRAK

Lina Harfida, Nim : P003200190202, “Asuhan Keperawatan Keluarga Pada
Tn. U Dengan Anggota Keluarga Menderita Gastritis di Wilayah Kerja
Puskesmas Wangi-Wangi”. Pembimbing ibu Lena Atoy, SST.,MPH dan ibu
Hj. Nurjannah, B.Sc.,S.Pd.,M.Kes. Gastritis merupakan peradangan yang
mengenai mukosa lambung, peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan
mukosa lambung sampai terlepasnya epitel akan gangguan saluran pencernaan.
Gastritis terjadi pada semua usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai
tua. Penyakit ini disebabkan salah satunya karena sikap penderita gastritis yang
tidak memperhatikan kesehatannya, terutama makanan yang dikonsumsi setiap
harinya. Badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO,2017)
mengadakan peninjauan diberbagai negara dunia dan mendapatkan hasil
presentase dari angka kejadian gastritis di dunia diantaranya Inggris  22  %,
China 31%, Jepang 14%, Kanada 35%, prancis 29,5%.  Di  dunia,  insiden
gastritis sekitar 1,8 sampai 2,1 juta dari jumblah penduduk setiap tahunnya.
Tujuan : Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini agar penulis mampu
melaksanakan asuhan keperawatan pada Tn. H Dengan Anggota Keluarga
Menderita Gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas Wangi-Wangi.Metode :
penelitian dilakukan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan asuhan
keperawatan. Hasil : Pada kasus Ny. F ditemukan 2 diagnosa keperawatan yaitu
nyeri akut dan defisit pengetahuan. Kesimpulan: Evaluasi didapatkan dari dua
diagnosa keperawatan yang muncul masalahnya dapat teratasi. Saran : Institusi
pendidikan mampu menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai data dasar dan
sumber informasi untuk pembuatan karya tulis ilmiah dan penelitian lebih lanjut
mengenai penyakit gastritis.Penelitian ini dapat menambah wawasan dan
informasi bagi peneliti mengenai asuhan keperawatan dengan masalah
gastritis.Lahan praktik diharapkan mampu memberikan pelayanan asuhan
keperawatan yang tepat dan komprehensif pada kasus gastritis

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Keluarga, Gastritis
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ABSTRACT

Lina Harfida, Nim: P003200190202, " Family Nursing Care at Mr. U With
Family Members Suffering Gastritis in the Wangi-Wangi Health Center
Work Area". Supervising mothers Lena Atoy, SST., MPH and Mrs. Hj.
Nurjannah, B.Sc., S.Pd., M.Kes. Gastritis is inflammation of the gastric mucosa,
this inflammation can cause swelling of the gastric mucosa until the epithelium is
dislodged by digestive tract disorders. Gastritis occurs at all ages from children,
adolescents, adults to old people. This disease is caused partly because of the
attitude of gastritis sufferers who do not pay attention to their health, especially
food consumed every day. World Health Organization World Health Organization
(WHO, 2017) conducted a review in various countries of the world and got the
percentage of the incidence of gastritis in the world including Britain 22%, China
31%, Japan 14%, Canada 35%, France 29.5%. In the world, the incidence of
gastritis is around 1.8 to 2.1 million from the number of population every year.
Purpose: The purpose of writing this scientific paper so that the writer is able to
carry out nursing care to Mr. H With Family Members Suffering Gastritis in the
Wangi-Wangi Health Center Work Area. Method: The study was conducted
using a case study method with a nursing care approach. Results: In the case of
Ny. F found 2 nursing diagnoses, namely acute pain and knowledge deficit.
Conclusion: Evaluation is obtained from two nursing diagnoses that appear to be
resolved. Suggestion: Educational institutions are able to make this scientific
paper as a basic data and source of information for making scientific papers and
further research on gastritis. This research can add insight and information for
researchers about nursing care with gastritis problems. The practice area is
expected to be able to provide appropriate and comprehensive nursing care
services in cases of gastritis

Keywords: Nursing Care, Family, Gastritis.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung,

peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai

terlepasnya epitel akan gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan

merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung (Ardian Ratu, 2013).

Gastritis terjadi pada semua usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai

tua. Penyakit ini disebabkan salah satunya karena sikap penderita gastritis yang

tidak memperhatikan kesehatannya, terutama makanan yang dikonsumsi setiap

harinya. Gastritis dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, karena penderita akan

merasa nyeri dan rasa sakit tidak enak pada perut. Banyak penderita gastritis itu

berawal dari kesibukan yang berlebihan sehingga mengakibatkan seseorang lupa

makan. Terkadang gejala gastritis pada awalnya diabaikan saja, padahal jika

penyakit gastritis itu dibiarkan maka bias terjadi kondisi komplikasi yang cukup

parah (Putra, 2012).

Badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO,2017)

mengadakan peninjauan diberbagai negara dunia dan mendapatkan hasil

presentase dari angka kejadian gastritis di dunia  diantaranya  Inggris  22  %,

Cina 31%, Jepang 14%, Kanada 35%,  prancis  29,5%.  Di  dunia,  insiden

gastritis sekitar 1,8 sampai 2,1 juta dari jumblah penduduk setiap tahunnya.

Prevelensi  gastritis  yang  diinformasi  melalui  endoscopi  pada  populasi

Sanghai  sekitar  17,2  persen.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di Asia
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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.

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2011, gastritis merupakan

salah satu penyakit dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di rumah

sakit di Indonesia dengan jumlah 30.154 kasus 4,9% (Depkes,2012). Pada tahun

2013 penyakit gastritis termasuk ke 9 penyakit terbesar  dikota  Palembang

dengan jumlah 12.019 kasus (Dinkes, 2013). Walaupun penyakit gastritis di

Sulawesi Tenggara tidak masuk daftar 10 penyakit terbesar, tetapi penyakit

gastritis merupakan penyakit yang umum terjadi dimasyarakat. Data menunjukkan

pada tahun 2015 kasus penyakit gastritis sebanyak 2.147.

Di Kabupaten Wakatobi penyakit 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 66 orang pada tahun 2018 dan menempati urutan ke 5 penyakit terbesar.

Peneliti tertarik mengangkat judul tersebut karena melihat keadaan pasien

yang harus diberi asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah penyakitnya.

Penyakit ini terjadi akibat dari perubahan gaya hidup yang seringkali terjadi

dimasyarakat. Seperti konsumsi makanan yang tinggi asam, pedas, stress,

merokok, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan akan memicu timbulnya

gastritis. Pada penderita gastritis biasanya ada reaksi mengeluh sakit perut ,mual

,muntah. Masalah yang perlu diperhatikan adalah Kurangnya olah raga,stress

psikologi  dan pola makan  yang tidak teratur. Apabila penyakit  ini  diderita dalam
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waktu yang sangat lama akan menyebabkan perdarahan, yang merupakan

komplikasi yang berbahaya, terutama pada orang tua. Komplikasi utama lainnya

adalah tukak atau perforasi, dimana asam lambung mengerosi ke dalam atau

melalui dinding lambung dan akan perlu dilakukan pembedahan untuk

mengkoreksi komplikasi tersebut.

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena

hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka

hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya

masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Friedman, 2010).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan studi kasus

gastritis pada Ny. F dalam judul Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Tn. U

Dengan Anggota Keluarga Menderita Gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas

Wangi-Wangi.

B. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah ini agar penulis mampu

melaksanakan asuhan keperawatan pada Tn. U Dengan Anggota Keluarga

Menderita Gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas Wangi-Wangi.

2. Tujuan Khusus

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

a. Melakukan pengkajian pada Tn. U dengan anggota keluarga menderita

gastritis di wilayah kerja puskesmas wangi-wangi.
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b. Merumuskan diagnosa keperawatan pada Tn. U dengan anggota keluarga

menderita gastritis di wilayah kerja puskesmas wangi-wangi.

c. Menyusun  rencana  tindakan  (intervensi)  yang  dilakukan  untuk

mengatasi masalah keperawatan pada Tn. U dengan anggota keluarga

menderita gastritis di wilayah kerja puskesmas wangi-wangi.

d. Menerapkan  implementasi keperawatan  sesuai  dengan  rencana  yang

telah disusun pada Tn. U dengan anggota keluarga menderita gastritis di

wilayah kerja puskesmas wangi-wangi.

e. Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan untuk

mengatasi masalah keperawatan pada Tn. U dengan anggota keluarga

menderita gastritis di wilayah kerja puskesmas wangi-wangi.

C. Manfaat Studi Kasus

1. Manfaat Bagi Penulis

Dapat di jadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dalam

menerapkan asuhan keperawatan keluarga sehingga dapat mengembangkan dan

menambah wawasan penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat / Klien

Menambah pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam upaya

pencegahan, perawatan serta pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam merawat

anggota keluarga yang menderita gastritis.



5

b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi tambahan guna meningkatkan informasi / pengetahuan

sebagai referensi perpustakan Poltekkes Kemenkes Kendari yang bisa di

gunakan oleh mahasiswa sebagai bahan bacaan dan dasar untuk studi kasus

selanjutnya.

c. Bagi Puskesmas

Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam meningkatkan Asuhan

Keperawatan Keluarga dengan kasus gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas

wangi-wangi.

D. Metode Dan Teknik Studi Kasus

1. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Studi Kasus

Studi kasus ini di lakukan di Wilayah kerja Puskesmas wangi-wangi mulai

tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2020.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada studi kasus keluarga dengan anggota keluarga

yang menderita gastritis di wilayah kerja puskesmas wangi-wangi. Dilakukan

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari literature - literatur yang berhubungan dengan karya tulis

ini.

b. Studi Kasus

Menggunakan pendekatan proses keperawatan keluarga yang meliputi
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pengkajian, analisa data, penerapan diagnosa keperawatan, penyusunan

rencana tindakan keperawatan, penerapan rencana tindakan keperawatan dan

evaluasi asuhan keperawatan keluarga. Untuk  melengkapi   data   /

informasi dalam pengkajian menggunakan beberapa cara antara lain :

1) Observasi

Mengadakan pengamatan langsung pada keluarga dengan cara melakukan

pemeriksaan yang berkaitan dengan perkembangan dan keadaan klien.

2) Wawancara

Mengadakan wawancara dengan klien dan keluarga, dengan mengadakan

pengamatan langsung

3) Pemeriksaan Fisik

Melakukan pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang sakit melalui :

Inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

4) Studi Dokumentasi

Penulis memperoleh data dan medical record hasil pemeriksaan di

Puskesmas.

5) Metode Diskusi

Diskusi dengan tenaga kesehatan yang terkait yaitu perawat yang

bertugas di ruang perawatan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Gastritis

1. Pengertian

Tanda dan gejala dari gastritis adalah nyeri ulu hati, mual, muntah, rasa

asam di mulut, dan anoreksia (Rahayuningsih, 2010). Nyeri ulu hati merupakan

salah satu tanda gejala yang khas pada penderita gastritis. Definisi nyeri secara

umum merupakan perasaan tidak nyaman yang sangat subyektif dan hanya yang

mengalami dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan tersebut. Nyeri

dibagi menjadi dua yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut biasanya

berlangsung tidak lebih dari 3 bulan dan nyeri kronis berlangsung lebih dari 3

bulan. (Mubaraketal.,2015). Nyeri pada gastritis timbul karena pengikisan

mukosa yang dapat menyebabkan kenaikan mediator kimia seperti

prostaglandin dan histamine pada lambung yang ikut berperan dalam

merangsang reseptor nyeri (Sukarmin, 2012).

Gastritis akut adalah proses peradangan jangka pendek yang terkait

dengan konsumsi agen kimia atau makanan yang mengganggu dan merusak

mukosa gastrik. Agen semacam ini mencakup bumbu, rempah-rempah, alkohol,

obat-obatan, radiasi, kemoterapi dan mikroorganisme inefektif. Gastritis akut

erosif adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang akut dengan

kerusakan-kerusakan erosif. Erosif karena perlukaan hanya pada bagian

mukosa. Gastritis kronik adalah suatu peradangan bagian permukaan mukosa

lambung yang menahun.. inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh
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ulkus benigna dan maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylory

(H. pylory). Gastritis kronis dapat diklasifikasikan sebagai tipe A dan tipe B.

Tipe A (sering disebut sebagai gastritis autoimun) diakibatkan dari perubahan

sel pariental yang menimbulkan atrofi dan infiltrasi seluler. Anemia pernisiosa

berkembang dengan proses ini dan terjadi pada fundus atau korpus dari

lambung. Tipe B (kadang disebut sebagai gastritis H. pylory) mempengaruhi

antrum dan pilorus (ujung bawah lambung dekat duodenum). Ini dihubungkan

dengan bakteri H. pylory yang menimbulkan ulkus dinding lambung. Juga

dikenal tiga bentuk gastritis kronik gastritis kronik superfisialis, gastritis kronik

hipotrofik atau atrofi gaster dan gastritis kronik hipertrofikans.

2. Anatomi Fisiologi

Saluran gastrointestinal (GI) adalah jalur panjang (panjang totalnya 23 –

26 kaki) yang berjalan melalui mulut melalui esofagus, lambung dan usus

sampai anus. Esofagus terletak di mediastinum rongga torakal, anterior

terhadap tulang punggung dan posterior terhadap trakea dan jantung. Selang

yang dapat mengempis ini, yang panjangnya kira-kira 25 cm (10 inci), menjadi

distensi bila makanan melewatinya.

Bagian sisa dari gastrointestinal terletak di dalam rongga peritoneal.

Lambung ditempatkan di bagian atas abdomen sebelah kiri dari garis tengah

tubuh, tepat dibawah diafragma kiri. Lambung adalah suatu kantung yang dapat

berdistensi dengan kapasitas kira-kira 1500 ml. Inlet ke lambung disebut

pertemuan esofago-gastrik. Bagian ini dikelilingi oleh cincin otot halus, disebut
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sfingter esofagus bawah (atau sfingter kardia), yang pada saat kontraksi,

menutup lambung dari esofagus. Lambung dapat dibagi kedalam empat bagian

anatomis : kardia (jalan masuk), fundus, korpus dan pilorus (outlet). Lambung

terdiri dari empat lapisan :

a. Lapisan peritoneal luar yang merupakan lapisan serosa.

b. Lapisan berotot yang terdiri atas tiga lapis, (a) serabut longitudinal, yang

tidak dalam dan bersambung dengan otot usofagus, (b) serabut sirkuler yang

paling tebal dan terletak di pilorus serta membentuk otot sfingter dan berada

di bawah lapisan pertama dan (c) serabut oblik yang terutama dijumpai pada

fundus lambung dan berjalan dari orifisium kardiak, kemudian membelok ke

bawah melalui kurvatura minor (lengkung kecil).

c. Lapisan submukosa yang terdiri atas jaringan areolar berisi pembuluh darah

dan saluran limfe.

d. Lapisan mukosa yang terletak di sebelah dalam, tebal dan terdiri atas banyak

kerutan atau rugae yang hilang bila organ itu mengembang karena berisi

makanan.

Membran mukosa dilapisi epitelium silindris dan berisi banyak saluran

limfe. Semua sel-sel itu mengeluarkan sekret mukus. Permukaan mukosa ini

dilintasi saluran-saluran kecil dari kelenjar-kelenjar lambung. Semua ini

berjalan dari kelenjar lambung tubuler yang bercabang-cabang dan lubang-

lubang yang salurannya dilapisi oleh epitelium silinder. Epitelium ini

bersambung dengan permukaan mukosa dari lambung. Epitelium dari bagian
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kelenjar yang mengeluarkan sekret berubah-ubah dan berbeda-beda di beberapa

daerah lambung.

Kelenjar kardia terletak paling dekat lubang yang ada di sebelah

usofagus. Kelenjar di sini berbentuk tubuler, baik sederhana maupun bercabang

dan mengeluarkan sekret mukus alkali. Kelenjar dari fundus terdahulu bekerja;

kelenjarnya tubuler dan berisi berbagai jenis sel. Beberapa sel, yaitu sel asam

atau sel oxintik, menghasilkan asam yang terdapat dalam getah lambung. Dan

yang lain lagi menghasilkan musin. Kelenjar pilorik. Kelenjar dalam saluran

pilorik juga berbentuk tubuler. Terutama menghasilkan mukus alkali. Otot

halus sirkuler di dinding pilorus membentuk sfingter piloris dan mengontrol

lubang diantara lambung dan usus halus. Secara ringkas, fungsi lambung antara

lain :

a. Lambung menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka

waktu pendek.

b. Semua makanan dicairkan dan dicampurkan dengan asam hidrokhlorida,dan

dengan cara ini disiapkan untuk dicernakan oleh usus.

c. Protein diubah menjadi pepton.

d. Susu dibekukan dan kasein dikeluarkan.

e. Pencernaan lemak dimulai dari lambung.

f. Faktor antianemi dibentuk.

g. Chime, yaitu isi lambung yang cair, disalurkan masuk duodenum.

Usus halus adalah segmen paling panjang dari saluran GI, yang jumlah

panjangnya kira-kira dua pertiga dari panjang total saluran. Bagian ini
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membalik dan melipat diri yang memungkinkan kira-kira 7000 cm area

permukaan untuk sekresi dan absorbsi. Usus halus dibagi ke dalam tiga bagian

anatomik : bagian atas disebut duodenum, bagian tengah disebut jejenum dan

bagian bawah disebut ileum. Duktus koledukus yang memungkinkan untuk

pasase baik empedu dan sekresi pankreas, mengosongkan diri ke dalam

duodenum pada ampula vater.

Pertemuan antara usus halus dan besar terletak di bagian bawah kanan

duodenum. Ini disebut sekum. Pada pertemuan ini yaitu katup ileosekal, yang

berfungsi untuk mengontrol pasase isi usus ke dalam usus besar dan mencegah

refluks bakteri ke dalam usus halus. Pada tempat ini terdapat apendiks

veriformis. Usus besar terdiri dari segmen asenden pada sisi kanan abdomen,

segmen tranversum yang memanjang dari abdomen atas kanan ke kiri dan

segmen desenden pada sisi kiri abdomen. Bagian ujung dari usus besar terdiri

dari dua bagian : kolon sigmoid dan rektum. Tektum berlanjut pada anus. Jalan

keluar anal diatur oleh jaringan otot lurik yang membentuk baik sfingter

internal dan eksternal.

3. Etiologi

a. Obat analgetik anti inflamasi (aspirin)

b. Bahan kimia (lysol)

c. Merokok

d. Alkohol

e. Stres fisis yang disebabkan oleh luka bakar, sepsis, trauma pembedahan, dll
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f. Refluks usus lambung

g. Endotoksin

Bentuk terberat dari gastritis disebabkan oleh mencerna asam atau alkali

kuat, yang dapat menyebabkan mukosa menjadi gangren atau perforasi.

Pembentukan jaringan parut dapat terjadi, yang mengakibatkan obstruksi

pilorus. Gastritis juga merupakan tanda pertama dari infeksi sistemik akut.

Faktor yang dapat menyebabkan rusaknya mukosa lambung adalah :

a. Kerusakan mukosa barier sehingga difusi balik ion H+ meningkat

b. Perfusi mukosa lambung terganggu

c. Jumlah asam lambung meningkat

Faktor ini saling berhubungan, misalnya stres fisik yang dapat

menyebabkan perfusi mukosa lambung terganggu sehingga timbul daerah-

daerah infark kecil. Disamping itu, sekresi asam lambung juga terpacu. Pada

gastritis refluks, gastritis karena bahan kimia, obat, mucosal barier rusak

menyebabkan difusi balik ion H+ meningkat. Suasana asam yang terdapat pada

lumen lambung akan mempercepat mucosal barier oleh cairan usus.

4. Patofisiologi

Gastritis dapat disebabkan oleh karena stres, zat kimia misalnya obat-

obatan dan alkohol, makanan yang pedas, panas maupun asam. Pada para yang

mengalami stres akan terjadi perangsangan saraf simpatis NV (Nervus vagus)

yang akan meningkatkan produksi asam klorida (HCl) di dalam lambung.

Adanya HCl yang berada di dalam lambung akan menimbulkan rasa mual,



13

muntah dan anoreksia. Zat kimia maupun makanan yang merangsang akan

menyebabkan sel epitel kolumner, yang berfungsi untuk menghasilkan mukus,

mengurangi produksinya. Sedangkan mukus itu fungsinya untuk memproteksi

mukosa lambung agar tidak ikut tercerna.

Respon mukosa lambung karena penurunan sekresi mukus bervariasi

diantaranya vasodilatasi sel mukosa gaster. Lapisan mukosa gaster terdapat sel

yang memproduksi HCl (terutama daerah fundus) dan pembuluh darah.

Vasodilatasi mukosa gaster akan menyebabkan produksi HCl meningkat.

Anoreksia juga dapat menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri ini ditimbulkan oleh

karena kontak HCl dengan mukosa gaster. Respon mukosa lambung akibat

penurunan sekresi mukus dapat berupa eksfeliasi (pengelupasan). Eksfeliasi sel

mukosa gaster akan mengakibatkan erosi pada sel mukosa. Hilangnya sel

mukosa akibat erosi memicu timbulnya perdarahan. Perdarahan yang terjadi

dapat mengancam hidup penderita, namun dapat juga berhenti sendiri karena

proses regenerasi, sehingga erosi menghilang dalam waktu 24-48 jam setelah

perdarahan.

Helicobacter pylori merupakan bakteri gram negatif. Organisme ini

menyerang sel permukaan gaster, memperberat timbulnya desquamasi sel dan

muncullah respon radang kronis pada gaster yaitu : destruksi kelenjar dan

metaplasia. Metaplasia adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap

iritasi, yaitu dengan mengganti sel mukosa gaster, misalnya dengan sel

desquamosa yang lebih kuat. Karena sel desquamosa lebih kuat maka

elastisitasnya juga berkurang.
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Pada saat mencerna makanan, lambung melakukan gerakan peristaltik

tetapi karena sel penggantinya tidak elastis maka akan timbul kekakuan yang

pada akhirnya menimbulkan rasa nyeri. Metaplasia ini juga menyebabkan

hilangnya sel mukosa pada lapisan lambung, sehingga akan menyebabkan

kerusakan pembuluh darah lapisan mukosa. Kerusakan pembuluh darah ini

akan menimbulkan perdarahan.

5. Manifestasi Klinik

a. Muntah kadang disertai darah

b. Nyeri epigastrium

c. Nausea dan rasa ingin vomitus

Membran mukosa lambung menjadi edema dan hiperemik (kongesti

dengan jaringan, cairan dan darah) dan mengalami erosi superfisial, bagian ini

mensekresi sejumlah getah lambung yang mengandung sangat sedikit asam

tetapi banyak mukus. Ulserasi superfusial dapat terjadi dan dapat menimbulkan

hemoragi. Pasien dapat mengalami ketidaknyamanan, sakit kepala, malas, mual

dan anoreksia, sering disertai dengan muntah dan cegukan. Beberapa pasien

asimtomatik.

Mukosa lambung mampu memperbaiki diri sendiri setelah mengalami

gastritis. Kadang-kadang, hemoragi memerlukan intervensi bedah. Bila

makanan pengiritasi tidak dimuntahkan tetapi mencapai usus, dapat

mengakibatkan kolik dan diare. Biasanya, pasien sembuh kira-kira sehari,

meskipun napsu makan mungkin menurun selama 2 atau 3 hari kemudian
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6. Pathway
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7. Pemeriksaan Dignostik

a. Anamnesis

b. Endoscopy dilanjutkan pemeriksaan biopsy

Pemeriksaan kadar asam lambung perlu dilakukan karena berhubungan

dengan pengobatan. Pada gastritis kronik hipotropik dan atrofi gaster, kadar

asam lambung menurun, sedang pada gastritis kronik superfisialis oleh

hipertrofikan, kadar asam lambung normal atau meninggi. Foto rontgen dapat

membantu yaitu dengan melihat gejala benda-benda sekunder yaitu

hipersekresi, mukosa yang tebal dengan lipatan-lipatan tebal dan kasar, dll.

Tetapi hal ini tidak memastikan diagnosis.

Gastritis tipe A dihubungkan dengan aklorhidria atau hipoklorhidria

(kadar asam lambung klorida tidak ada atau rendah), sedangkan gastritis tipe B

dihubungkan dengan hiperklorhidria (kadar tinggi dari asam hidroklorida).

Diagnosis dapat ditegakkan dengan endoskopi, serangkaian pemeriksaan sinar-

x gastrointestinal (GI) atas dan pemeriksaan histologis. Tindakan diagnostik

untuk mendeteksi H. pylory mencakup tes serologis untuk antibody terhadap

antigen H. pylory dan tes pernapasan.

8. Penatalaksanaan

Gastritis diatasi dengan menginstruksikan pasien untuk menghindari

alkohol dan makanan yang mengganggu dan merusak mukosa gastrik sampai

gejala berkurang. Bila pasien mampu makan melalui mulut, diet mengandung

gizi dianjurkan. Bila gejala menetap, cairan perlu diberikan secara parenteral.
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Bila perdarahan terjadi, maka penatalaksanaannya serupa dengan prosedur yang

dilakukan untuk hemoragi saluran gastrointestinal atas. Bila gastritis

diakibatkan oleh mencerna makanan yang sangat asam atau alkali, pengobatan

terdiri dari pengenceran dan penetralisasian agen penyebab.

Terapi pendukung mencakup intubasi, analgesic dan sedative, antasida

serta cairan intravena. Endoskopi fiber-optik mungkin diperlukan. Pembedahan

darurat mungkin diperlukan untuk mengangkat gangren atau jaringan perforasi.

Gastrojejenostomi atau reseksi lambung mungkin diperlukan untuk mengatasi

obstruksi pylorus.

9. Komplikasi

a. Perdarahan saluran cerna bagian atas berupa hematemesis dan melena, dapat

berakhir sebagai syok hemoragik.

b. Terjadi ulkus --> hebat

c. Jarang terjadi perforasi

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
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keperawatan melalui wawancara, observasi langsung, dan melihat catatan

medis.

Pengkajian keperawatan tidak sama dengan pengkajian medis. Pengkajian

medis difokuskan pada keadaan patologis, sedangkan pengkajian keperawatan

ditujukan pada respon klien terhadap masalah-masalah kesehatan yang

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Misalnya dapatkah

klien melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga fokus pengkajian klien adalah

respon klien yang nyata maupun potensial terhadap masalah-masalah aktifitas

harian.

Selama melakukan proses keperawatan, perawat menggunakan dasar

pengetahuan yang komferhensif untuk mengkaji status kesehatan klien,

membuat penilaian yang bijaksana dan mendiagnosa, mengidentifikasi,hasil

akhir kesehatan klien dan merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi

tindakan keperawatan yang tepat untuk mencapai hasil akhir (Dermawan 2017)

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon

pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya

baik yang berlangsung aktual maupun potensial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI,

2016). Diagnosa keperawatan dalam penelitian ini yaitu diagnosa actual.

Diagnosa aktual terdiri dari tiga komponen yaitu masalah (problem), penyebab

(etiologi), tanda (sign), dan gejala (symptom) (Tim Pokja SDKI DPP PPNI,

2016). Masalah (problem) merupakan label diagnosis yang mengambarkan inti
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dari respons pasien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya.

Label diagnosis terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus diagnostik.

Nyeri merupakan deskriptor, sedangkan akut merupakan fokus diagnostik.

Diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien dengan

gastritis adalah ( Tim Pokja SDKI DPP PPNI,2017) :

a. Nyeri Akut

b. Defisit Pengetahuan

c. Gangguan Pola Tidur

d. Resiko Kekurangan Cairan

3. Perencana Keperawatan

Perencanaan merupakan langkah perawat dalam menetapkan tujuan dan

kriteria/hasil yang diharapkan bagi klien dan merencanakan intervensi

keperawatan.   Dari   pernyataan   tersebut   diketahui   bahwa   dalam

membuat perencanaan perlu mempertimbangkan tujuan, kriteria yang

diperkirakan/ diharapkan, dan intervensi keperawatan (Andarmoyo, 2013).

Intervensi keperawatan merupakan segala treatment yang dikerjakan oleh

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk

mencapai luaran (outcome) yang di harapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI,

2018).

Luaran (Outcome) Keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat

diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien,

keluarga atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan.
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Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah

dilakukan intervensi keperawatan. Hasil akhir intervensi keperawatan yang

terdiri dari indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil pemulihan masalah.

Terdapat dua jenis luaran keperawatan yaitu luaran positif (perlu ditingkatkan)

dan luaran negatif (perlu diturunkan) (Tim Pokja SLKI PPNI, 2018).

Adapun komponen luaran keperawatan diantaranya label (nama luaran

keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran), ekspetasi (penilaian

terhadap hasil yang diharapkan, meningkat, menurun, atau membaik), kriteria

hasil (karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur, dijadikan sebagai

dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi, menggunakan skor 1-3 pada

pendokumentasian computer-based). Ekspetasi luaran keperawatan terdiri dari

ekspetasi meningkat yang artinya bertambah baik dalam ukuran, jumlah,

maupun derajat atau tingkatan, menurun artinya berkurang baik dalam ukuran,

jumlah maupun derajat atau tingkatan, membaik artinya menimbulkan efek

yang lebih baik, adekuat, atau efektif. Pemilihan luaran keperawatan tetap

harus  didasarkan  pada  penilaian  klinis   dengan   mempertimbangkan

kondisi pasien, keluarga, kelompok, atau komunitas (Tim Pokja SLKI DPP

PPNI, 2018).
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2.1 Tabel Rencana Keperawatan

NO DIAGNOSA
KEPERAWATAN

LUARAN KEPERAWATAN INTERVENSI
KEPERAWATAN

1 Nyeri Akut 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)

Kolaborasi
- Kolaborasi

pemberian
analgetik

2 Defisit Pengetahuan Setelah dilakukan tindakan
asuhan keperawatan selama 3 x
24 jam masalah defisit
pengetahuan dapat teratasi
dengan kriteria hasil :
- Verbalisasi kemauan

memenuhi program
perawatan atau pengobatan
Dengan skala :
1=menurun
2=cukup menurun
3=sedang
4=cukup meningkat
5=meningkat

- Perilaku mengikuti program
perawatan atau pengobatan
Dengan skala :
1=memburuk
2=cukup memburuk
3=sedang
4=cukup membaik
5=membaik

Observasi
- Identifikasi

kesiapan dan
kemampuan
menerima
informasi

Terapeutik
- Sediakan materi

dan media
pendidikan
kesehatan

- Berikan
kesempatan untuk
bertanya

Edukasi
- Jelaskan penyebab

dan faktor resiko
penyakit (
Hipertensi)

- Ajarkan cara
meredakan atau
mengatasi gejala
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1. yang di rasakan

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan membutuhkan fleksibilitas dan kreativitas

perawat. Sebelum melakukan tindakan, perawat harus mengetahui alasan

mengapa tindakan tersebut dilakukan. Implementasi keperawatan berlangsung

dalam tiga tahap. Fase pertama merupakan fase persiapan yang mencakup

pengetahuan tentang validasi rencana, implementasi rencana, persiapan pasien

dan keluarga. Fase kedua merupakan puncak implementasi keperawatan yang

berorientasi pada tujuan. Fase ketiga merupakan transmisi perawat dan pasien

setelah implementasi keperawatan selesai dilakukan (Asmadi, 2008).

5. Evaluasi

Evaluasi keperawatan adalah tahapan terakhir dari proses keperawatan

untuk mengukur respons klien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan

klien ke arah pencapaian tujuan (Potter & Perry, 2010).

Hasil yang diharapkan :

a. Menunjukkan berkurangnya nyeri

b. Menghindari makan makanan pengiritasi atau minuman yang mengandung

kafein atau alkohol serta masukan nutrisi yang adekuat.

c. Mempertahankan keseimbangan cairan.

d. Mematuhi program pengobatan.

e. Melaporkan nyeri berkurang.
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C. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh

perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik,

mental, emosional, dan sosial dari individu-individu yang ada didalamnya

terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan

bersama, (Friedman, 2012).

2. Tipe Keluarga

Friedman (2012) membagi tipe keluarga seperti berikut ini :

a. The Nuclear family (keluarga inti)

Yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri dan anak (kandung

atau angkat).

b. The extended family (keluarga besar)

Yaitu keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai

hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, atau keluarga yang

terdiri dari tiga generasi yang hidup bersama dalam satu rumah, seperti

nuclear family seperti, paman, tante, orang tua (kakek-nenek), keponakan.

c. The dyad family

Keluarga yang terdiri dari suami dan istri (tanpa anak) yang hidup bersama

dalam satu rumah.
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d. Single parent (orang tua tunggal)

Yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua dengan anak

(kandung atau angkat). Kondisi ini disebabkan oleh perceraian atau

kematian.

e. The single adult living alone/single adult family

Yaitu suatu rumah tangga yang hanya terdiri dari seorang dewasa yang

hidup sendiri karena pilihannya atau terpisah (perceraian atau ditinggal

mati) (Ali, 2010).

3. Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga

a. Keluarga Baru Menikah

b. Childbearing Family, Setelah Anak Lahir

c. Keluarga dengan anak usia pra-sekolah

d. Keluarga dengan anak usia sekolah

e. Keluarga dengan anak remaja

f. Keluarga melepaskan anak dewasa muda

g. Orang tua paruh-baya (keluarga usia pertengahan)

h. Keluarga dalam tahun terakhir (keluarga usia tua)

4. Struktur Keluarga

Struktur peran yang menjelaskan peran masing-masing anggota keluarga secara

formal maupun informal baik di keluarga atau masyarakat.
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a. Nilai atau norma keluarga menjelaskan nilai atau norma yang dipelajari dan

dianut oleh keluarga yang berhubungan dengan kesehatan.

b. Pola komunikasi keluarga menjelaskan bagaimana cara keluarga

berkomunikasi, siapa pengambil keputusan utama, dan bagaimana peran

anggota keluarga dalam menciptakan komunikasi. Perlu dijelaskan hal-hal

apa saja yang juga memengaruhi komunikasi keluarga.

c. Struktur kekuatan keluarga menjelaskan kemampuan keluarga untuk

memengaruhi dan mengendalikan anggota keluarga untuk mengubah

perilaku yang berhubungan dengan kesehatan.

d. Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah

dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis

ayah.

e. Matilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah

dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis

ibu.

f. Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga

sedarah suami.

g. Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga

sedarah istri.

h. Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar pembinaan

keluarga, dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena

adanya hubungan dengan suami atau istri (Suprajitno, 2012).
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5. Fungsi keluarga.

Fungsi keluarga merupakan hasil atau konsekuensi dari struktur keluarga atau

sesuatu tentang apa yang harus dilakukan oleh keluarga.

Terdapat beberapa fungsi keluarga menurut (Friedman, 2012) yaitu :

a. Fungsi Afektif (The Affective Function) adalah fungsi keluarga yang utama

untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga

berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan

individu dan psikososial anggota keluarga.

b. Fungsi Sosialisasi dan tempat bersosialisasi (Socialization and social

placement function) adalah fungsi mengembangkan dan melatih anak untuk

berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan

dengan orang lain diluar rumah.

c. Fungsi Reproduksi (The Reproductive Function) adalah fungsi untuk

mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.

d. Fungsi Ekonomi (The Economic Function), yaitu keluarga berfungsi untuk

memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk

mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Fungsi Perawatan/Pemeliharaan Kesehatan (The Health Care Function),

yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga

agar tetap memiliki produktivitas tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi

tugas keluarga dibidang kesehatan.
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6. Tugas Keluarga Di Bidang Kesehatan

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga memiliki tugas di

bidang kesehatan menurut (Friedman, 2012), yaitu :

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga yaitu anggota keluarga perlu

mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan yang dialami

anggota keluarga jika menyadari adanya perubahan keluarga, perlu dicatat

kapan terjadinya perubahan yang terjadi dan seberapa besar perubahannya.

b. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga yaitu upaya

keluarga untuk mencari pertolongan yang tepat yang sesuai dengan keadaan

keluarga. Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan tepat

agar masalah kesehatan dapat berkurang atau teratasi.

c. Merawat anggota keluarga yang sakit adalah dimana keluarga telah

mengambil tindakan yang tepat dan benar namun keluarga memiliki

keterbatasan. Oleh karena itu, anggota keluarga yang sakit perlu perawatan

lanjutan yang dapat dilakukan di pelayanan kesehatan atau di rumah jika

keluarga telah memiliki kemampuan melakukan tindakan pertolongan

pertama.

d. Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga. Hal

ini diperlukan untuk menunjang perawatan anggota keluarga yang sakit.

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi keluarga. Hal

ini diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keparahan penyakit

atau keberhasilan suatu tindakan kesehatan yang telah dilakukan oleh

keluarga.



28

D. Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga Diabetes Mellitus

1. Pengkajian

Pengkajian adalah suatu tahapan dimana seorang perawat mengambil

informasi secara terus menerus terhadap anggota keluarga yang dibinanya.

Sumber informasi dari tahapan pengkajian dapat menggunakan metode :

a. Wawancara keluarga

b. Obeservasi fasilitas rumah

c. Pemeriksaan fisik dari anggota keluarga

Data sekunder di dapatkan dari hasil laboratorium, hasil X-Ray, pap smear, dan

sebagainya. Hal-hal yang perlu dikaji dalam keluarga adalah :

1) Data umum

Pengkajian terhadap data umum keluarga keluarga meliputi nama kepala

keluarga (KK), alamat dan telepon, pekerjaan KK, pendidikan KK, dan

komposisi keluarga. Selanjutnya komposisi keluarga dibuat genogram.

2) Riwayat dan tahap perkembangan keluarga

a) Tahap perkembangan keluarga saat ini, yaitu tahap perkembangan

keluarga ditentukan oleh usia anak tertua dari keluarga inti.

b) Tugas perkembangan yang belum terpenuhi, bagian ini menjelaskan

tentang tugas keluarga yang belum terpenuhi dan kendala yang dihadapi

oleh keluarga.

c) Riwayat kesehatan keluarga inti, menjelaskan riwayat kesehatan masing-

masing anggota keluarga.

Tidak ada anggota keluarga lain yang menderita penyakit yang sama
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d) Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya (generasi diatasnya),

menjelaskan riwayat kesehatan geenerasi di atas orang tentang riwayat

penyakit keturunan.

Orang tua klien tidak memiliki penyakit diabetes melitus dan hipertensi

sebelumnya.

3) Data lingkungan

a) Karakteristik rumah, menjelaskan tentang hasil identifikasi rumah yang

dihuni keluarga meliputi luas, tipe, jumlah ruangan, pemanfaatan,

ruangan, jumlah ventilasi, perletakan perabot rumah tangga, sarana air

dan pembungan, kebutuhan mck (mandi, cuci, dan kakus), sarana air

bersih dan minum yang digunakan.

b) Karakteristik tetangga dan komunitasnya

c) Mobilitas geografis keluarga, menggambarkan keluarga sering berpindah

tempat atau ada anggota keluarga yang jauh dan sering berkunjung pada

keluarga yang dibina.

d) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

e) Sistem pendukung keluarga, yaitu jumlah anggota keluarga yang sehat

dan fasilitas keluarga yang menunjang kesehatan.

4) Struktur keluarga

a) Struktur peran, menjelaskan peran masing-masing anggota keluarga

secara formal maupun informal baik di keluarga atau masyarakat.

b) Nilai atau norma keluarga menjelaskan bagaimana nilai atau norma yang

dipelajari dan dianut oleh keluarga yang berhubungan dengan kesehatan.
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c) Pola komunikasi keluarga menjelaskan bagiamana cara keluarga

berkomunikasi, siapa pengambil keputusan utama.

d) Struktur kekuatan keluarga menjelaskan kemampuan keluarga untuk

memengaruhi dan mengendalikan anggota keluarga.

e) Struktur kekuatan keluarga menjelaskan kemampuan keluarga untuk

memengaruhi dan mengendalikan anggota keluarga untuk mengubah

perilaku yang berhubungan dengan kesehatan.

5) Fungsi Keluarga

a) Fungsi afektif : hal yang perlu dikaji yaitu gambaran diri anggota

keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan

keluarga terhadap anggota lain.

b) Fungsi sosialisasi : hal yang perlu dikaji bagaimana interaksi atau

hubungan dalam keluarga, sejauh mana anggota keluarga belajar disiplin,

norma, budaya, dan perilaku.

c) Fungsi perawatan kesehatan : menjelaskan sejauh mana keluarga

menyediakan makanan, pakaian, perlindungan serta merawat anggota

keluarga yang sakit.

(1) Mengenal masalah kesehatan
(2) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat

(3)Memberikan perawatan pada anggota yang sakit

(4)Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yangsehat

(5)Mempertahankan hubungan dengan (menggunakan) fasilitas

kesehatan masyarakat
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d) Fungsi reproduksi : hal yang perlu dikaji mengenai fungsi reproduksi

keluarga adalah bagaimana keluarga merencanakan jumlah anggota

keluarga, dan metode apa yang digunakan keluarga dalam upaya

mengendalikan jumlah anggota keluarga.

e) Fungsi ekonomi : hal yang perlu dikaji mengenai fungsi ekonomi

keluarga adalah sejauh mana keluarga memenuhi kebutuhan sandang,

pangan, papan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat

untuk peningkatan status kesehatan.

6) Stress dan Koping Keluarga

Stress jangka pendek yaitu stressor yang dialami keluarga yang memerlukan

penyelesaian dalam waktu kurang 6 bulan. Stress jangka panjang yaitu

stressor yang dialami keluarga yang memerlukan penyelesaian dalam waktu

lebih dari 6 bulan.

7) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode yang

digunakan pada pemeriksaan fisik tidak berbeda dengan pemeriksaan fisik di

klinik.

a) Keluhan utama :

b) Status kesehatan umum : meliputi keadaan penderita yang sering muncul

adalah kelemahan fisik.

c) Tingkat kesadaran : normal, letargi, stupor, koma

d) Tanda-tanda vital

(1)Tekanan darah (TD) :



32

(2) Nadi (N) :

(3) Pernapasan (RR) :

(4) Suhu (S) :

(5) Berat badan :

e) Kepala dan leher

(1) Mata : kaji lapang pandang klien, ketajaman pandang dari masing-

masing mata adanya katarak atau retinopati, penglihatan kabur, dan

penglihatan ganda (diplopia).

(2) Telinga : pengkajian adakah gangguan pendengaran, apakah telinga

kadang-kadang berdenging, dan tes ketajaman pendengaran dengan

garputala atau bisikan.

Pendengaran baik, tidak ada serumen, purulen tidak ada

(3) Hidung : jarang terjadi pembesaran polip dan sumbatan, serta

peningkatan pernapasan cuping hidung (PCH), kecuali ada infeksi

seperti influenza.

(4) Mulut

(5) Leher : pada inspeksi jarak tampak distensi vena jugularis, pembesaran

kelenjar limfe dapat muncul apabila ada infeksi sistemik.

Tidak ada pembesaran kelenjar limfe

f) Thorax dan paru-paru

(1) Inspeksi : bentuk dada simetris atau asimetris, irama pernapasan, nyeri

dada, kedalaman dan upaya bernapas antara lain : takipnea dan

pernapasan cheyne stoke (pada kondisi ketoasidosis).
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Bentuk dada simetris kiri dan kanan

(2) Palpasi : mengetahui adanya nyeri tekan / massa

(3) Perkusi : sonor / hipersonor

(4) Auskultasi : terdengar vesikuler atau bronkovesikuler meningkat,

batuk dengan/tanpa sputum

g) Abdomen

(1) Inspeksi : bentuk abdomen simetris atau asimetris

(2)Auskultasi : apakah terjadi perubahan bising usus

(3)Perkusi : timpani atau hipertimpani

(4)Palpasi : untuk mengetahui adanya nyeri tekan/massa.

h) Integumen

(1)Kulit :

(2) Warna : Turgor :

(3) Kuku :

(4) Rambut :

i) Sirkulasi

j) Genetalia : perubahan pola berkemih (poliuria), nokturia, rasa nyeri atau

terbakar pada organ genetalia, kesulitan berkemih (infeksi).

k) Neurosensori :

8) Harapan keluarga

Perlu dikaji bagaimana harapan keluarga terhadap perawat untuk membantu

menyelesaikan masalah kesehatan yang terjadi.

9) Pemeriksaan
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2. Analisa Data

Setelah data terkumpul dari pengkajian maka selanjutnya dilakukan

analisa data yaitu mengaitkan data dan menghubungkan dengan konsep teori

dan prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan

masalah kesehatan dan keperawatan keluarga. Cara menganalisa data, yaitu :

a. Validasi data, yaitu meneliti kembali data yang terkumpul dalam format

pengkajian

b. Mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan bio-psiko-sosio dan spiritual

c. Membandingkan dengan standart

d. Membuat kesimpulan tentang kesenjangan yang ditentukan, (Hermilawati,

2013).

3. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan keluarga dirumuskan berdasarkan data yang

didapatkan pada pengkajian yang terdiri dari masalah keperawatan problem (P)

yang berkenaan pada individu dalam keluarga yang sakit berhubungan dengan

etiologi (E) yang berasal dari pengkajian fungsi perawatan keluarga dan

ditandai dengan (S) yaitu sign adalah sekumpulan data subjektif dan objektif

yang diperoleh perawat dari keluarga secara langsung atau tidak yang

mendukung masalah dan penyebab. Diagnosa keperawatan keluarga disusun

berdasarkan jenis diagnosis seperti :

a. Diagnosis aktual/nyata adalah masalah keperawatan yang sedang dialami di

keluarga, didukung dengan adanya beberapa data maladaptif.
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b. Diagnosis ancaman/resiko adalah masalah keperawatan yang digunakan bila

belum terdapat paparan masalah kesehatan, namun sudah ditemukan

beberapa data maladaptif yang memungkinkan timbul gangguan.

c. Diagnosis potensial adalah masalah keperawatan yang digunakan bila

keluarga mempunyai potensi untuk ditingkatkan, belum ada data maladaptif

yang memungkinkan timbul gangguan.

Berikut ini diagnosis yang mungkin terjadi pada keluarga dengan Diabetes

Mellitus, antara lain :

1) Kurang pengetahuan tentang kondisi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi,

pencegahan kekambuhan, tanda dan gejala, serta komplikasi berhubungan

dengan ketidakmampuan keluarga mengenal sumber informasi.

2) Manajemen  kesehatan  keluarga  tidak  efektif  pada   keluarga   b.d.

ketidak mampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita

DM

3) Pemeliharaan kesehatan tidak efektif b.d. ketidak mampuan mengatasi

masalah individu/keluarga

4. Rencana Keperawatan

Rencana tindakan keperawatan terhadap keluarga, meliputi kegiatan yang

bertujuan :

a. Menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan

kebutuhan kesehatan dengan cara :

b. Memberikan informasi yang tepat
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c. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan keluarga tentang kesehatan

d. Mendorong sikap emosi yang mendukung upaya kesehatan

e. Menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat,

dengan cara :

1) Mengidentifikasi konsekuensinya bila tidak melakukan tindakan

2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki dan ada disekitar keluarga

3) Mendiskusikan tentang konsekuensi tipe tindakan.

f. Memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga yang sakit,

dengan cara :

1) Mendemonstrasikan cara perawatan

2) Menggunakan alat dan fasilitas yang ada dirumah

3) Mengawasi keluarga melakukan perawatan

g. Membantu keluarga untuk memelihara (memodifikasi) lingkungan yang

dapat meningkatkan kesehatan keluarga dengan cara :

1) Menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga

2) Melakukan perubahan lingkungan bersama keluarga seoptimal mungkin

h. Memotivasi keluarga memanfatkan fasilitas kesehatan yang ada

disekitarnya, dengan cara :

1) Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada disekitar lingkungan keluarga

2) Membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada.
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5. Implementasi Keperawatan

Pada tahap ini, perawat yang mengasuh keluarga sebaiknya tidak

bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan secara integrasi semua profesi kesehatan

yang menjadi tim perawatan kesehatan di rumah. Peran perawat adalah sebagai

koordinator. Namun, perawat juga dapat mengambil peran sebagai pelaksana

asuhan keperawatan. Pada tahap implementasi, perawat perlu melakukan

kontrak sebelumnya (saat mensosialisasikan diagnosis keperawatan) untuk

pelaksanaan yang meliputi kapan dilaksanakan, berapa lama waktu yang

dibutuhkan, materi, topik yang didiskusikan, siapa yang melaksanakan, anggota

keluarga yang perlu mendapat informasi (sasaran langsung implementasi), dan

mungkin peralatan yang perlu disiapkan keluarga. Kegiatan ini bertujuan agar

keluarga dan perawat mempunyai kesiapan secara fisik dan psikis pada saat

implementasi. Langkah selanjutnya adalah implementasi sesuai dengan rencana

dengan didahului perawat menghubungi keluarga bahwa akan dilakukan

implementasi sesuai kontrak.

6. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat

keberhasilannya. Bila hasil evaluasi tidak atau berhasil sebagian, perlu disusun

rencana keperawatan yang baru. Perlu diperhatikan juga bahwa evaluasi perlu

dilakukan beberapa kali dengan melibatkan keluarga sehingga perlu pula

direncanakan waktu yang sesuai dengan kesediaan keluarga.
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BAB III
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

1. Data Umum

a. Nama KK : Tn. U

b. Umur : 36 Tahun

c. Pekerjaan KK : Tani

d. Pendidikan KK : SMA

e. Agama : Islam

f. Alamat : Pongo

g. Tanggal pengkajian : 15 Juli 2020

h. Komposisi anggota keluarga :

Tabel 3.1 Komposisi Anggota Keluarga

No. Nama JK Umur Pendidikan Status Imunisasi Penyakit/Keluhan
BCG DPT POLIO Hepatitis Campak Gastritis

1. Ny. F P 30 SMA      
2. An. J P 7 SD      -
3 An.K L 3 -      -

1) Keluhan utama keluarga:

Ny. F di antar oleh keluarga ke Puskesmas Wangi-Wangi pada tanggal

24 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wita dengan keluhan utama klien

mengatakan nyeri pada ulu hati, klien mengatakan mual dan sakit kepala.

2) Riwayat keluhan : klien mengatakan selalu terlambat makan

3) Keluhan yang menyertai : Klien dan keluarga mengatakan tidak tau
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36
30

7 3

mengenai penyakit gastritis.

4) Hasil pemeriksaan : Klien nampak meringis dan lemas.

i. Genogram

Keterangan :

Laki – Laki :

Perempuan :

Klien :

Garis Perkawinan :

Garis Keturunan :

Garis Serumah :

GI = orang tua klien dan istri klien

GII= klien dan istri klien beserta saudara-saudaranya

GIII = anak klien yang tinggal serumah
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j. Tipe keluarga

Tipe keluarga Tn. U merupakan keluarga inti , yang terdiri dari ayah, ibu

dan anak.

k. Suku bangsa

Keluarga Tn. U berasal dari suku buton, dan bahasa yang di gunakan sehari

– hari adalah bahasa Indonesia dan bahasa buton.

l. Agama

Seluruh keluarga Tn. U beragama Islam, dan menjalani ibadah sesuai dengan

agama yang di anut.

m. Status sosial ekonomi

Tn. U bekerja sebagai Petani, Ny. F bekerja sebagai ibu rumah tangga dan

Penghasilan keluarga dalam sebulan ± 3.000.000.

n. Aktivitas rekreasi keluarga

Keluarga Tn.U sesekali pergi rekreasi, dan keluarga mendapatkan sarana

hiburan dari menonton TV.

2. Riwayat Tahap Perkembangan Keluarga

a. Tahap perkembangan keluarga

Saat ini keluarga Tn. U dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak

sekolah.

b. Tugas perkembangan keluarga

1) Tugas perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi:

Menyediakan cukup biaya.

2) Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi :
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- Mempertahankan kesehatan

- Bekerjasama menyelesaikan tugas rumah tangga.

c. Riwayat keluarga inti

Ny. F sekarang dalam proses menjalani pengobatan penyakit gastritis,

keluarga tidak tau pengobatan yang paling efektif untuk gastritis.

d. Riwayat keluarga sebelumya

Tn. U mengatakan hanya Ny. F yang menderita penyakit gastritis, keluarga

sebelumnya baik dari pihak suami maupun istri belum pernah ada yang

mengalami keluhan/masalah kesehatan yang sama seperti Ny. F.

3. Lingkungan

a. Karakteristik rumah

Jenis rumah yaitu rumah permanen, status kepemilikin rumah adalah milik

pribadi Tn. U, jumlah kamar tidur 3, dapur, ruang tamu dan ruang keluarga

dan kamar mandi. Rumah memiliki 4 jendela, kebersihan rumah cukup baik,

,limbah rumah tangga di buang di belakang rumah, menggunakan sumur bor,

lantai rumah menggunakan lantai marmer dan jamban cemplung, sampah

dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan.
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d dapur Ruang tidur

Kamar
mandi

Ruang tamu
dan

Ruang keluarga

Ruang
tidur Ruang tidur

b. Dena Rumah

c. Karakteristik tetangga dan komunitas RT/RW

Tidak ada karakteristik khusus tetangga atau komunitas, hubungan

bertetangga dan komunitas berjalan rukun, tidak ada aturan khusus yang

mengikat individu dalam bermasyarakat selama tidak menimbulkan

keresahan bagi masyarakat lainnya.

d. Mobilitas geografis keluarga

Keluarga Tn. U merupakan penduduk asli kecamatan Wang-Wangi dan tidak

pernah pindah rumah.

e. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

Tidak ada perkumpulan yang diikuti keluarga, interaksi keluarga dengan

masyarakat terjalin baik, interaksi antar warga banyak dilakukan pada saat

selesai sholat bersama di masjid.

f. Sistem pendukung keluarga

Jika ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan musyawarah.

Keluarga memanfaatkan layanan kesehatan BPJS yang tersedia yaitu di

Puskesmas Wangi-Wangi.



43

4. Struktur Keluarga

a. Pola komunikasi keluarga

Keluarga Tn. U selalu berkomunikasi dengan baik dan selalu berkomunikasi

dengan keluarga yang lainnya, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah

bahasa daerah buton dan bahasa indonesia. Komunikasi dilakukan dengan

cara terbuka, jika ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan

musyawarah dengan penentu keputusan Tn. U.

b. Struktur kekuatan keluarga

Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan dengan cara musyawarah

seluruh anggota keluarga. Tn. U selaku kepala keluarga memiliki kekuatan

untuk mengendalikan dan mempengaruhi anggota keluarga untuk merubah

prilaku.

c. Struktur peran

Peran formal :

Tn. U berperan sebagai kepala keluarga dan bekerja sebagai petani.

Ny. F berperan sebagai istri yang mengurus rumah tangga.

d. Nilai dan norma

Di dalam keluarga Tn. U selalu mengajarkan kesopanan pada anak – anak,

terutama nilai kesopanan terhadap orang tua. Ny. F mengajarkan nilai

kejujuran sejak kecil pada anak anak. tidak ada nilai dan norma khusus yang

mengikat anggota keluarga, untuk masalah kesehatan keluarga juga tidak

memiliki praktik yang harus dilakukan. Sistem nilai yang dianut

dipengaruhi oleh adat dan agama.
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5. Fungsi Keluarga

a. Fungsi afektif

Keluarga Tn. U dengan istri, beserta anaknya terjalin dengan baik, angota

keluarga saling menghormati, memperhatikan, menyayangi dan

menyemangati.

b. Fungsi sosialisasi

Interaksi dalam keluarga terjalin dengan akrab dan disiplin, saling mengenal

dengan masyarakat lainnya.

c. Fungsi reproduksi

Tn. U memiliki 2 anak, anak pertama masih sekolah dan anak kedua belum

sekolah

d. Fungsi ekonomi

Ny. F mengatakan penghasilan suami sebagai petani cukup untuk kehidupan

sehari – hari. Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada,

keluarga menggunakan kartu BPJS untuk berobat di Puskesmas / Rumah

Sakit.

e. Fungsi perawatan kesehatan keluarga

1) Kemampuan keluarga mengenal masalah

a) Keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit gastritis.

b) Ny. F mengatakan nyeri pada ulu hati

c) Ny. F mengatakan mual dan sakit kepala.
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Hasil pengkajian :

Tn. U tampak bingung dan tidak mengerti ketika ditanya mengenai

penyakit gastritis.

2) Kemampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan yang

tepat : Keluarga sudah mampu mengambil keputusan yang tepat.

keluarga mengantarkan Ny. F ke Puskesmas Wangi-Wangi untuk di

periksa kesehatannya.

3) Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit :

Keluarga mengatakan tidak tahu cara merawat anggota keluarga yang

sakit dengan gastritis.

4) Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan :

Keluarga tidak mampu memodifikasi lingkungan yang baik untuk

perawatan gastritis.

5) Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan :

Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada yaitu

Puskesmas Wangi-Wangi.

6. Stres Dan Koping Keluarga

a. Stresor jangka pendek dan jangka panjang

1) Jangka pendek (<6bulan)

Keluarga mengatakan sementara tidak mempunyai masalah berat, hanya

saja Ny. F mengalami keluhan nyeri pada ulu hati, mual dan sakit kepala.
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2) Jangka panjang (>6bulan)

Tn. U mengatakan stressor jangka panjang yaitu merasa cemas dengan

penyakit istrinya

b. Respon keluarga terhadap stresor dan mekanisme koping yang digunakan

1) Respon keluarga terhadap stresor

Tn. U menganggap masalah kesehatan yang dialami Ny. F harus

mendapatkan penanganan segera agar tidak terjadi kondisi lebih buruk

lagi.

2) Strategi koping yang digunakan

Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk mengatasi

keluhan Ny. F.

3) Strategi adaptasi disfungsional

Keluarga Tn. F tidak pernah melakukan perilaku kasar atau kejam

terhadap anggota keluarganya dan tidak pernah melakukan ancaman

dalam menjelaskan masalah.

7. Harapan Keluarga

Keluarga berharap terhadap petugas kesehatan agar memberikan pengobatan

untuk kesembuhan kepada Ny. F.
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B. Analisa Data

Tabel 3.2 Analisa Data Diagnosa Keperawatan Keluarga

No. Data Etiologi Masalah

1 DS :
1. Ny. F mengatakan nyeri

pada ulu hati
2. Ny. F mengatakan mual
3. Ny. F mengatakan sakit

kepala
4. Skala nyeri 5 (sedang)
DO:

1. Ny.F tampak meringis
2. Tanda-tanda vital :

TD: 110/80 mmHg
N: 85x/m
RR : 24x/m
SB : 36.5 oC

Infeksi mukosa
lambung

Nyeri
Akut

Peningkatan asam
lambung

Iritasi mukosa
lambung

Peradangan mukosa
lambung

Nyeri ulu hati

Sakit kepala

2 DS :
1. Klien mengatakan tidak

mengetahui tentang
penyakitnya

2. Keluarga klien
mengatakan tidak tau
bagaimana merawat
anggota keluarga yang
sakit

DO :
Ny. F dan keluarga tampak
bingung dan tidakmengerti
ketika ditanya mengenai

Status Kesehatan
Menurun

Defisit
Pengetahuan

Kurang Terpajan
Informasi Terkait

Penyakit

Kurang Pengetahuan
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penyakit gastritis.

D. Diagnosa Keperawatan

1. Nyeri Akut Berhubungan Dengan Agen Cedera Biologis

2. Defisit Pengetahuan Berhubungan Dengan Kurang Terpajan Informasi
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E. Perencanaan Keperawatan

Tabel 3.3 Perencanaan Keperawatan

No. Diagnosa Keperawatan RENCANA KEPERAWATAN

SLKI
(Standar Luaran Keperawatan

Indonesia)

SIKI
(Standar Intervensi Keperawatan Indonesia)

1. Nyeri Akut Berhubungan
Dengan Agen Cedera
Biologis
Ditandai dengan :
DS :

1. Ny. F mengatakan nyeri
pada ulu hati

2. Ny. F mengatakan mual
3. Ny. F mengatakan sakit

kepala
4. Skala nyeri 5 (sedang)

DO:
1. Ny.F tampak meringis
2. Tanda-tanda vital :

TD: 110/80 mmHg
N: 85x/m
RR : 24x/m
SB : 36.5 oC

Kontrol Nyeri
Setelah dilakukan tindakan asuhan
keperawatan selama 3 x 24 jam masalah
nyeri akut dapat teratasi 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
Dengan skala :
1 = menurun
2 = cukup menurun
3 = sedang
4 = cukup meningkat
5= meningkat

- Menggunakan teknik farmakologi

Manajemen Nyeri
Observasi
- Identifikasi nyeri yang komprehensif

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

mengurangi rasa nyeri ( Therapy nafas
dalam)

- Kontrol lingkungan yang memperberat rasa
nyeri ( Mis. Suhu ruangan, pencahayaan,
kebisingan)

Kolaborasi
- Kolaborasi pemberian analgetik
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dalam mengurangi nyeri
Dengan skala :
1 = meningkat
2 = cukup meningkat
3 = sedang
4 = cukup menurun
5= menurun

2. Defisit Pengetahuan
berhubungan dengan kurang
terpajan informasi
Ditandai dengan :
DS :
1. Klien mengatakan tidak

mengetahui tentang
penyakitnya

2. Keluarga klien
mengatakan tidak tau
bagaimana merawat
anggota keluarga yang
sakit

DO :
Ny. F dan keluarga tampak
bingung dan tidakmengerti
ketika ditanya mengenai
penyakit gastritis.

Tingkat Kepatuhan
Setelah dilakukan tindakan asuhan
keperawatan selama 3 x 24 jam masalah
defisit pengetahuan dapat teratasi dengan
kriteria hasil :
- Verbalisasi kemauan memenuhi

program perawatan atau pengobatan
Dengan skala :
1=menurun
2=cukup menurun
3=sedang
4=cukup meningkat
5=meningkat

- Perilaku mengikuti program perawatan
atau pengobatan
Dengan skala :
1=memburuk
2=cukup memburuk
3=sedang
4=cukup membaik

Edukasi Proses Penyakit
Observasi
- Identifikasi kesiapan dan kemampuan

menerima informasi
Terapeutik
- Sediakan materi dan media pendidikan

kesehatan
- Berikan kesempatan untuk bertanya
Edukasi
- Jelaskan penyebab dan faktor resiko

penyakit ( Hipertensi)
- Ajarkan cara meredakan atau mengatasi

gejala yang di rasakan
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5=membaik
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F. Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan

Tabel 3.4 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan

No. Diagnosa
Keperawatan

Hari /
Tanggal Jam Implementasi Evaluasi

1. Nyeri Akut
Berhubungan
Dengan Agen
Cedera Biologis
Ditandai dengan :
DS :
1. Ny. F mengatakan

nyeri pada ulu
hati

2. Ny. F mengatakan
mual

3. Ny. F mengatakan
sakit kepala

4. Skala nyeri 5
(sedang)

DO:
1. Ny.F tampak

meringis
2. Tanda-tanda vital

:
TD: 110/80

mmHg
N: 85x/m

16 Juli
2020

10.00 - Mengidentifikasi nyeri yang komprehensif
(P,Q,R,S,T)
Hasil :
P : Gastritis
Q : Nyeri seperti ditusuk-tusuk
R : ulu hati dan bagian perut sebelah kanan
S : Skala nyeri 5
T : Hilang timbul

- Memberikan teknik non farmakologis untuk
mengurangi rasa nyeri ( Therapy nafas
dalam)
Hasil :
Klien diajarkan teknik nafas dalam, ketika
nyeri timbul.

- Kolaborasi pemberian analgetik
Hasil :
Pemberian antinyeri ketika nyeri timbul

S : - Klien mengatakan masih
nyeri di ulu hati

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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RR : 24x/m
SB : 36.5 oC

2. Defisit Pengetahuan
berhubungan dengan
kurang terpajan
informasi
Ditandai dengan :
DS :
1. Klien mengatakan

tidak mengetahui
tentang
penyakitnya

2. Keluarga klien
mengatakan tidak
tau bagaimana
merawat anggota
keluarga yang
sakit

DO :
Ny. F dan keluarga
tampak bingung dan
tidakmengerti ketika
ditanya mengenai
penyakit gastritis.

16 Juli
2020

11.00 - Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan
menerima informasi

- Menyediakan materi dan media pendidikan
kesehatan

- Memberikan kesempatan untuk bertanya
- Menjelaskan penyebab dan faktor resiko

penyakit (Diabetes melitus)
- Mengajarkan cara meredakan atau mengatasi

gejala yang di rasakaan

S : Klien dan keluarga
mengatakan tidak
mengetahui tentang penyakit
diabetes melitus

O : Klien dan keluarga nampak
bingung dan tidak tau tentang
penyakit diabetes melitus

A : Masalah defisit pengetahuan
belum teratasi

P : Intervensi di lanjut dengan :
- Jadwalkan kembali

pertemuan selanjutnya
untuk penyuluhan.

- Lakukan evaluasi di akhir
penyuluhan
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No. Diagnosa
Keperawatan

Hari /
Tanggal

Jam Implementasi Evaluasi

1. Nyeri Akut
Berhubungan
Dengan Agen
Cedera Biologis
Ditandai dengan :
DS :
1. Ny. F

mengatakan nyeri
pada ulu hati

2. Ny. F
mengatakan mual

3. Ny. F
mengatakan sakit
kepala

4. Skala nyeri 5
(sedang)

DO:
1. Ny.F tampak

meringis
2. Tanda-tanda vital

:
TD: 110/80 mmHg
N: 85x/m
RR : 24x/m

SB : 36.5 oC

17 Juli
2020

09.00 - Mengidentifikasi nyeri yang
komprehensif (P,Q,R,S,T)
Hasil :
P : Gastritis
Q : Nyeri seperti ditusuk-tusuk
R : epigastrium
S : Skala nyeri 3
T : Hilang timbul

- Memberikan teknik non farmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy
nafas dalam)
Hasil :
Klien dapat melakukan therapy nafas
dalam dengan mandiri

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
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2. Defisit Pengetahuan
berhubungan dengan
kurang terpajan
informasi
Ditandai dengan :
DS :
1. Klien

mengatakan tidak
mengetahui
tentang
penyakitnya

2. Keluarga klien
mengatakan tidak
tau bagaimana
merawat anggota
keluarga yang
sakit

DO :
Ny. F dan keluarga
tampak bingung dan
tidakmengerti ketika
ditanya mengenai
penyakit gastritis.

17 Juli
2020

09.00 - Mengidentifikasi kesiapan dan
kemampuan menerima informasi

- Menyediakan materi dan media
pendidikan kesehatan

- Memberikan kesempatan untuk
bertanya

- Menjelaskan penyebab dan faktor
resiko penyakit (Diabetes melitus)

- Mengajarkan cara meredakan atau
mengatasi gejala yang di rasakaan

S : Klien dan keluarga
mengatakan sudah
mengetahui tentang
penyakit diabetes melitus

O : - Klien dan keluarga tidak
lagi bingung tentang
penyakit diabetes melitus

- Klien dan Keluarga
menjawab dengan benar
5 pertanyaan post tes

A : Masalah defisit
pengetahuan teratasi

P : Intervensi di lanjut dengan
:

- Lakukan evaluasi di
akhir penyuluhan



56

No. Diagnosa
Keperawatan

Hari /
Tanggal

Jam Implementasi Evaluasi

1. Nyeri Akut
Berhubungan
Dengan Agen
Cedera Biologis
Ditandai dengan :
DS :
1. Ny. F

mengatakan nyeri
pada ulu hati

2. Ny. F
mengatakan mual

3. Ny. F
mengatakan sakit
kepala

4. Skala nyeri 5
(sedang)

DO:
1. Ny.F tampak

meringis
2. Tanda-tanda vital

:

18 Juli
2020

09.00 - Mengidentifikasi nyeri yang
komprehensif (P,Q,R,S,T)
Hasil :
P : Gastritis
Q : Tidak ada nyeri
R : epigastrium
S : Skala nyeri 1
T : Tidak ada

- Memberikan teknik non farmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy
nafas dalam)
Hasil :
Klien dapat melakukan therapy nafas
dalam dengan mandiri

- Kolaborasi pemberian analgetik
Hasil :
Pemberian Antinyeri dihentikan.

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

tidur teratasi
P : Intervensi di hentikan

-
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TD: 110/80 mmHg
N: 85x/m
RR : 24x/m
SB : 36.5 oC



58

BAB IV
PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penerapan asuhan  keperawatan keluarga pada Tn,

U dengan anggota keluarga gastritis di wilayah kerja puskesma wangi-wangi pada

tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2020. Dalam bab ini penulis akan membahas

tahapan asuhan keperawatan yang dimulai dari pengkajian, merumuskan

diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi keperawatan dan

evaluasi.

A. Pengkajian

Pengkajian merupakan kegiatan menganalisis informasi, yang dihasilkan

dari pengkajian skrining untuk menilai suatu keadaan normal atau abnormal,

kemudian nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan dengan diagnosa

keperawatan yang berfokus pada masalah atau resiko.

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. 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
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tersebut di atas dan sesuai dengan hasil pengkajian yang dilakukan Ny. F

mengatakan nyeri pada ulu hati dengan skala 5 (sedang). Ny. F mengatakan

nyeri ulu hati karena sering makan terlambat. Ny. F juga mengatakan mual dan

sakit kepala.

Gejala penyakit gastritis yang dirasakan oleh Ny. F menurut asumsi

peneliti hal ini diakibatkan karena Ny. F sering terlambat. Pada saat pengkajian

Ny. F 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 Ny. F

adalah 5 (nyeri sedang). Nyeri dapat dilihat atau diukur 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).

B. Diagnosa Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap

pengalaman/respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah

kesehatan/ risiko masalah kesehatan atau pada proses kehidupan. Diganosa

keperawatan merupakan bagian vital dalam menentukan asuhan keperawatan

yang sesuai untuk membantu klien mencapai kesehatan yang optimal ( Tim

Pokja SDKI DPP PPNI,2017).
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Berdasarkan data yang didapat, peneliti mengangkat diagnosa

keperawatan yaitu nyeri akut dan defisit pengetahuan. Peneliti meyakini bahwa

diagnosa tersebut sesuai dengan kondisi pasien.

C. Perencanaan Keperawatan

Menurut UU perawat No. 38 tahun 2014, perencanaan merupakan semua

rencana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan yang

diberikan kepada pasien.

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 rencana pada diagnosa nyeri akut antara lain

yang pertama identifikasi nyeri yang komprehensif, kedua berikan teknik non

farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy nafas dalam) dan ketiga

Kolaborasi pemberian analgetik. Kemudian rencana pada diagnosa defisit

pengetahuan adalah identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi,

sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, berikan kesempatan untuk
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bertanya, jelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit (gastritis) dan ajarkan

cara meredakan atau mengatasi gejala yang di rasakan

Menurut asumsi peneliti perencanaan yang diangkat sesuai dengan

kebutuhan pasien, untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan dan juga

meningkatkan pengetahuan klien dan keluarga. Peneliti meyakini perencanaan

yang akan dilakukan dapat membantu pasien untuk pulih.

D. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan sebuah fase dimana perawat

melaksanakan rencana atau intervensi yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan terminologi SIKI, implementasi terdiri atas melakukan dan

mendokumentasikan yang merupakan tindakan khusus yang digunakan untuk

melaksanakan intervensi (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Penulis

melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan 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) dan ketiga mengkolaborasi

pemberian analgetik serta mengidentifikasi identifikasi kesiapan dan

kemampuan menerima informasi, sediakan materi dan media pendidikan

kesehatan, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan penyebab dan faktor

resiko penyakit (gastritis) dan ajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala

yang di rasakan
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E. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari tahap-tahap proses

keperawatan untuk mengetahui apakah masalah-masalah keperawatan yang

muncul teratasi atau tidak dan untuk membandingkan antara yang sistematik

dengan yang terencana berkaitan dengan fasilitas yang tersedia. 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 27 Februari 2020 yang penulis lakukan didapatkan data

subjektif Ny. F mengatakan tidak nyeri lagi dibagian ulu hati serta klien dan

keluarga sudah mengerti tentang penyakit gastritis dan cara mengatasinya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian  Asuhan  Keperawatan Keluarga Pada Tn.

U Dengan Anggota Keluarga Menderita Gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas

Wangi-Wangi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengkajian didapatkan kesamaan data dari kasus yang diangkat

dengan teori yang ada, dimana Ny. F mengalami nyeri ulu hati dengan

skala nyeri 5, mual dan sakit kepala serta tidak mengetahui tentang

penyakitnya

2. Diagnosa yang muncul pada kasus sebanyak 2 diagnosa keperawatan

dengan diagnosa utamanya adalah nyeri  akut.  Diagnosa  keperawatan

yang kedua yaitu defisit pengetahuan.

3. Rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan adalah identifikasi

nyeri yang komprehensif, berikan teknik non farmakologi, kolaborasi

pemberian analgetik dan identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima

informasi, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, berikan

kesempatan untuk bertanya, jelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit

(gastritis) dan ajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala yang di rasakan

4. Implementasi dilakukan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2020

dengan mengidentifikasi nyeri yang komprehensif, memberikasi teknik non

farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri ( Therapy nafas dalam ) dan

mengkolaborasi pemberian analgetik, mengidentifikasi identifikasi kesiapan

dan kemampuan menerima informasi, sediakan materi dan media

pendidikan kesehatan, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan
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penyebab dan faktor resiko penyakit (gastritis) dan ajarkan cara meredakan

atau mengatasi gejala yang di rasakan

5. Pada tahap akhir peneliti melakukkan evaluasi pada tanggal 27 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. Institusi pendidikan mampu menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai data

dasar dan sumber informasi untuk pembuatan karya tulis ilmiah dan

penelitian lebih lanjut mengenai penyakit gastritis.

2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi peneliti

mengenai asuhan keperawatan dengan masalah gastritis.

3. Lahan praktik diharapkan mampu memberikan pelayanan asuhan

keperawatan yang tepat dan komprehensif pada kasus gastritis.
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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 : Lina Harfida

NIM : P003200190202

Jurusan : Keperawatan

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan Keluarga

Tn. U Dengan Anggota Keluarga Menderita Gastritis Di Wilayah Kerja

Puskesmas Wangi-Wangi”. 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,

Lina Harfida
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INFORMED CONSENT

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ny. F

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat :Pongo

Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat

dalam penelitian yang berjudul “Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. U Dengan

Anggota Keluarga Menderita Gastritis Di Wilayah Kerja Puskesmas Wangi-

Wangi” yang diselenggarakan oleh Lina Harfida.

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, 15 Juli 2020

Mengetahui Peneliti Partisipan

(Lina Harfida) Klien
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)

GASTRITIS

A. Identifikasi Masalah

Gastritis adalah proses inflamsi pada lapisan mukosa dan sub mukosa

lambung. Secara histopastologi dapat dibuktikan dengan adanya infiltarsi sel-

sel radang pada daerah tersebut. Gastritis merupakan salah satu penyakit yang

banyak dijumpai di klinik / ruangan penyakit dalam pada umumnya. Kejadian

penyakit gastritis meningkat sejak 5 – 6 tahun ini dan menyerang laki-laki lebih

banyak dari pada wanita. Laki-laki lebih banyak mengalami gastritis karena

kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok.

B. Pengantar

Pokok bahasan : Gastritis

Pelaksanaan : 16 dan 17 Juli 2020

Waktu : 15 menit

Sasaran : Ny. “F”

Tempat : Rumah Keluarga Tn “U”

Penyuluh : Lina Harfida

C.



6
9

Tujuan Umum

Setelah mengikuti penyuluhan tentang gastritis, diharapkan Ny “F” dapat

menjelaskan kembali tentang penyebab Gastritis.

D. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti penyuluhan tentang gastritis selama 15 menit, Ny “F”

dapat:

1. Menjelaskan tentang pengertian Gastritis

2. Menyebutkan tanda dan gejala Gastritis

3. Menyebutkan penyebab Gastritis

4. Menyebutkan jenis - jenis Gastritis

5. Menyebutkan terapi pengobatan Gastritis

E. Kegiatan Pendidikan Kesehatan

NO TAHAP PENYULUH AUDIEN WAKTU

1 Pendahuluan - Memberi salam
- Memperkenalkan diri
- Menjelaskan tujuan

khusus dan tujuan umum

- Menjawab
salam

- Mendengarkan

- Mendengarkan

2 menit

2 Kegiatan

Inti

- Menjelaskan tentang

pengertian Gastritis

- Menyebutkan tanda dan

gejala Gastritis

- Menyebutkan penyebab

Gastritis

- Menyebutkan jenis

Gastritis

- Mendengarkan

9 Menit

- Mendengarkan

- Mendengarkan

- Mendengarkan
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- Menyebutkan Terapi

Pengobatan Gastritis

3 Evaluasi - Memberi kesempatan
kepada peserta untuk
bertanya tentang materi
yang di sampaikan

- Memberi pertanyaan
kepada peserta tentang
materi yang di
sampaikan

- Memberi kesempatan
untuk menjelaskan ulang

- Memberi kesimpulan
- Memberi salam penutup

- Bertanya

- Menjawab
pertanyaan

- Menjelaskan

ulang

- Mendengarkan

- Menjawab salam

4 Me

nit

F. Materi Penyuluhan

Terlampir

G. Metode

Ceramah Tanya jawab

H. Media

1. Lembar Balik

2. Leflet

I. Kriteria Evaluasi

1. Struktur

a) Media dan alat memadai.



7
1

b) waktu pelaksanaan tepat waktu.

c) lingkngan yang tenang dan mendukung.

2. Proses

a) Kegiatan penyuluhan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang di

rencanakan.

b) Penyuluh menyampaikan materi menggunakan bahasa yang mudah

dimengerti.

c) Peserta mendengarkan dengan penuh perhatian.

d) Peserta terbuka dan berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan.

e) Tujuan khsus dapat dicapai.

3. Hasil

Setelah mengikuti penyuluhan peserta mampu :

a. Menjelaskan tentang pengertian Gastritis

b. Menyebutkan tanda dan gejala Gastritis

c. Menyebutkan penyebab Gastritis

d. Menyebutkan kembali tentang Gastritis

J. Lampiran Materi

materi tentang penyuluhan Gastritis
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GASTRITIS

Apa Itu Sakit Gastritis ?

Sakit gastritis atau maag adalah peradangan yang terjadi pada lapisan
lambung atau lapisan dalam kantung nasi

Proses Terjadinya Gastritis

Dinding lambung mempunyai lapisan untuk melindungi dari asam
lambung, karena berbagai penyebab lapisan tersebut bisa terluka.

Tanda Dan Gejala

1. Nyeri ulu hati
2. Mual, muntah
3. Tekanan darah menurun, pusing
4. Keringat dingin
5. Nadi cepat
6. Kadang berat badan menurun
7. Nafsu makan menurun
8. Perut terasa kembung

Penyebab Sakit Maag/Gastritis

1. Pola makan tidak teratur

2. Sering makan makanan yang asam (nanas, kedondong, rujak, dll)

3. Suka makan makanan yang pedas (sambal, cabai, saos, dll)

4. Suka makan makanan yang banyak mengandung gas (kubis/kol, sawi,

nangka, dll)

5. Suka minum kopi

6. Stress

7. Suka minuman beralkohol

8. Kebiasaan merokok

9. Kuman helicobacter pylory
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Jenis-Jenis Gastritis

1. Akut : terjadi mendadak/baru (kurang dari 6 bulan)
2. Kronik : terjadi menahun/lama (lebih dari 6 bulan)

Bahaya Jika Gastritis Tidak Ditangani

1. Perdarahan saluran cerna
2. luka pada dinding lambung
3. Kebocoran pada dinding lambung
4. Gangguan penyerapan makanan
5. Kanker lambung

Cara Mencegah Sakit Gastritis

1. Makan teratur setiap 2-4 jam

2. Mengurangi makan makanan yang merangsang lambung seperti

makanan pedas, asam, dan bergas.

3. Menyediakan makanan ringan

4. Mengurangi stress dengan mendekatkan diri pada Allah

Cara Merawat Penderita Gastritis Di Rumah

1. Segera makan jika timbul keluhan

2. Minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual

3. Makan makanan yang agak lunak

4. Makan dengan porsi sedikit namun sering

5. Berikan kompres air hangat di daerah ulu hati (botol air dilapisi

handuk

6. Minum susu untuk menetralkan asam lambung

DI MANA DAPAT MEMASTIKAN SAKIT PERUT ANDA ADALAH
GASTRITIS/MAAG ??

Datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang mudah dan terjangkau
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Jenis-Jenis SAkit GAstritis

Akut : terjadi
mendadak/baru (kurang dari
6 bulan)
Kronik : terjadi
menahun/lama (lebihdari 6
bulan)

BAhAyA JikA SAkit GAstritis

TidAk DitAnGAni

Perdarahan saluran cerna
luka pada dinding lambung
Kebocoran pada dinding
lambung
Gangguan penyerapan
makanan
Kanker lambung

Suka makan makanan yang
pedas (sambal, cabai, saos,
dll)
Suka makan makanan yang
banyak mengandung gas
(kubis/kol, sawi, nangka, dll)
Suka minum kopi
Stress
Suka minuman beralkohol
Kebiasaan merokok
Kuman helicobacter pylory

TAndA DAn GejAlA

Nyeri ulu hati
Mual, muntah
Tekanandarahmenurun,
pusing
Keringatdingin
Nadi cepat
Kadang berat badan
menurun
Nafsu makan menurun
Perut terasa kembung

ApAkAh SAkit GAstritis Itu?

Gastritis atau maag adalah
peradangan yang terjadi pada
lapisan lambung atau lapisan
dalam kantung nasi

Proses TerjAdinyA SAkit

GAstritis

Dinding lambung mempunyai
lapisan untuk melindungi dari
asamlambung,karenaberbagai
penyebab lapisan tersebut bisa
terluka.

PenyebAb SAkit GAstritis/

MAAg

Pola makan tidak teratur
Sering makan makanan
yang asam (nanas,
kedondong, rujak, dll)
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OLEH:

LINA HARFIDA

P003200190202

POLTEKKES KEMENKES

KENDARI
2020

CARA MenceGAh SAkit

GAstritis
Makan teratur setiap 2-4 jam
Mengurangi  makan
makanan yang merangsang
lambung seperti makanan
pedas, asam, danbergas.
Menyediakan makanan
ringan
Mengurangi stress dengan
mendekatkan diri pada Allah

ObAt TRAdisionAl Untuk

MengAtAsi SAkit GAstritis

Satu buah kunyit besar atau 3
kunyit kecil, di cuci, di kupas,
dan di parut , lalu diperas untuk
di ambil sarinya, kemudian
airnya di minum pagi dansore

CARA MerAwAt SAkit

GAstritis Di RumAh

Segeramakanjika timbul
keluhan
Minum air hangat manis
sebelummakanjikaterasa
mual
Makan makanan yang agak
lunak
Makan dengan porsisedikit
namun sering
Berikan kompres air hangat
di daerah ulu hati (botol air
dilapisi handuk
Minum susu untuk
menetralkan asam lambung
Melakukan teknik relaksasi
tarik napas dalam dengan
cara: tarik napas melalui
hidung kemudian keluarkan
melalui mulut dengan posisi
bibir seperti bersiul.
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FORMAT PENGKAJIAN
ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA

B. Pengkajian

1. Data Umum

a. Nama KK :

b. Umur :

c. Pekerjaan KK :

d. Pendidikan KK :

e. Agama :

f. Alamat :

g. Tanggal pengkajian :

h. Komposisi anggota keluarga :

Tabel 3.1 Komposisi Anggota Keluarga

No. Nama JK Umur Pendidikan Status Imunisasi Penyakit/Keluhan
BCG DPT POLIO Hepatitis Campak

1.
2.
3

1) Keluhan utama keluarga:

2) Riwayat keluhan :

3) Keluhan yang menyertai :

i. Genogram

j. Tipe keluarga
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k. Suku bangsa

l. Agama

m. Status sosial ekonomi

n. Aktivitas rekreasi keluarga

2. Riwayat Tahap Perkembangan Keluarga

a. Tahap perkembangan keluarga

b. Tugas perkembangan keluarga

c. Riwayat keluarga inti

d. Riwayat keluarga sebelumya

3. Lingkungan

a. Karakteristik rumah

b. Dena Rumah

c. Karakteristik tetangga dan komunitas RT/RW

d. Mobilitas geografis keluarga

e. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

f. Sistem pendukung keluarga

4. Struktur Keluarga

a. Pola komunikasi keluarga

b. Struktur kekuatan keluarga

c. Struktur peran

d. Nilai dan norma

5. Fungsi Keluarga
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a. Fungsi afektif

b. Fungsi sosialisasi

c. Fungsi reproduksi

d. Fungsi ekonomi.

e. Fungsi perawatan kesehatan keluarga

1) Kemampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan yang

tepat :

2) Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit :

3) Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan :

4) Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan :

6. Stres Dan Koping Keluarga

a. Stresor jangka pendek dan jangka panjang

1) Jangka pendek (<6bulan)

2) Jangka panjang (>6bulan)

b. Respon keluarga terhadap stresor dan mekanisme koping yang digunakan

1) Respon keluarga terhadap stresor

2) Strategi koping yang digunakan

3) Strategi adaptasi disfungsional

7. Harapan Keluarga
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