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ABSTRAK 

Agriani Nim P003200190151 Asuhan  Keperawatan    Klien   Pada   “Ny. M   

Dengan Gangguan Pemenuhan  Kebutuhan Rasa Nyaman Sistem 

Pencernaan Gastritis Di Ruang Perawatan Anggrek Blud RS Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka”. Pembimbing I Ibu Asminarsih Zainal 

Prio.,M.Kep.,Sp.Kom. Pembimbing II Bapak Abdul Syukur Bau.,S.Kep.,Ns., 

MM. + XIV + 78 halaman + 4 tabel + 1 gambar + 5 lampiran. Gastritis 

merupakan suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang 

dapat bersifat akut, kronis, difus, atau lokal. Rumusan Masalah bagaimana 

melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan    gangguan pemenuhan  

kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan gastritis. Tujuan  mampu menerapkan 

asuhan keperawatan kepada klien dengan menggunakan pendekatan proses 

keperawatan yang komprehensif. Metode penelitian menggunakan metode studi 

kasus dengan pendekatan proses keperawatan pada klien dan keluarga yang 

meliputi pengkajian, analisa data, penerapan diagnosa keperawatan, penyusunan 

rencana tindakan dan evaluasi asuhan keperatan. Hasil setelah dilakukan tindakan 

asuhan keperawatan ditemukan hasil, nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencedera fisiologis: inflamasi mukosa lambung menyatakan nyeri yang 

terkontrol dari skala 6 menjadi skala  2 dan defisit nutrisi dengan faktor psikologis 

keengganan untuk makan sudah teratasi. Kesimpulan. hasil tanda-tanda vital dan 

nafsu makan baik. 

 

Kata kunci  : Asuhan keperawatan, kebutuhan rasa nyaman, gastritis 

Daftar pustaka : 21 literatur (2010-2020) 
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ABSTRACT 

 

Agriani Nim P003200190151 Client Nursing Care at “Mrs. M With Disorders of 

the Need for Comfort in the Gastritis Digestive System in the Blud Orchid Care 

Room, Benyamin Guluh Hospital, Kolaka Regency. First Advisor, Mrs. 

Asminarsih Zainal Prio., M.Kep., Sp.Kom. Second Advisor Mr. Abdul Syukur 

Bau., S.Kep., Ns., MM. + XIV + 78 pages + 4 tables + 1 picture + 5 attachments. 

Gastritis is a condition of inflammation or bleeding of the gastric mucosa which 

can be acute, chronic, diffuse, or local. Formulation of the problem of how to do 

nursing care for clients with disorders of meeting the comfort needs of the 

gastrointestinal system. The goal is to be able to apply nursing care to clients 

using a comprehensive nursing process approach. The research method uses a 

case study method with a nursing process approach to clients and families which 

includes assessment, data analysis, application of nursing diagnoses, preparation 

of action plans and evaluation of nursing care. The results after nursing care 

showed that acute pain was associated with physiological injury agents: 

inflammation of the gastric mucosa indicated controlled pain from a scale of 6 to 

a scale of 2 and nutritional deficits with psychological factors reluctance to eat 

had been resolved. Conclusion. the results of vital signs and good appetite. 

 

Key words: Nursing care, comfort needs, gastritis 

Bibliography: 21 literature (2010-2020) 
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MOTTO 

 

Untuk menjadi sukses bukanlah hal yang instan. Sukses butuh yang namanya 

usaha. Setiap usaha kecil yang dilakukan harus dengan sepenuh hati, dan 

jangan pernah berhenti untuk melakukan usaha tersebut sebelum Kamu 

mencapai tujuanmu.  

Ubalah Pikiranmu Dan Kau  

Dapat Mengubah Duniamu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit gastritis merupakan suatu masalah pada saluran pencernaan 

yang paling sering ditemukan yaitu gastritis akut yang datang mendadak 

dalam beberapa jam atau beberapa hari  dan dapat juga bersifat kronis 

sampai berbulan-bulan (Diyono, 2013). 

Gastritis secara umum dikenal dengan istilah sakit “maag” atau uluhati 

adalah peradangan pada dinding lambung terutama pada selaput lendir 

lambung. Gastritis merupakan gangguan yang paling sering ditemui di klinik 

karena diagnosisnya hanya berdasarkan gejala klinis. Penyakit ini sering 

dijumpai timbul secara mendadak biasanya ditandai dengan rasa mual dan 

muntah, nyeri, rasa lemah, nafsu makan menurun, sakit kepala dan bahkan 

samapai terjadi perdarahan (Megawati A dkk, 2014). 

Saat ini dengan semakin modernya zaman, semakin banyak juga 

penyakit yang timbul akibat gaya hidup manusia dan penularan bakteri. 

Salah satunya adalah penyakit gastritis yang terjadi karena inflamasi yang 

terjadi pada lapisan lambung yang menjadikan sering merasa nyeri pada 

bagian perut. Penyakit ini tidak menular tapi bakteri helicobacter pylori 

masuk kedalam tubuh manusia melalui makanan. Gastritis adalah proses 

inflamasi pada lapisan mukosa dan sub mukosa lambung.  

Gangguan rasa nyaman merupakan keadaan atau perasaan kurang 

senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospritual, lingkungan  

dan sosial (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016). Asuhan keperawatan 
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masalah aktual terhadap nyeri merupakan gangguan rasa nyaman nyeri 

dimana The Internasional Association for The Study of Pain (IASP) 

mendefinisikan nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang 

tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan 

jaringan. Berdasarkan definisi tersebut nyeri merupakan suatu gabungan 

dari komponen objektif (aspek fisiologi sensorik nyeri) dan komponen 

subjektif (aspek emosional dan psikologis) (Wiarto, 2017). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari (WHO) mengadakan tinjauan 

terhadap beberapa negara dunia dan mendapatkan hasil presentase dari 

angka kejadian gastritis di dunia, diantaranya Inggris 22%, China 31%, 

Jepang 14,5%, Kanada 35% dan Perancis 29,5%.  

Berdasarkan profil kesehatan di Indonesia tahun 2012, gastritis 

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

rumah sakit di Indonesia dengan jumlah 30.154 kasus (4,9%). (Megawati, 

2014). 

Berdasarkan data dan informasi angka kejadian penyakit gastritis di 

Di Kabupaten Kolaka menempati urutan ke 2 dari 10 penyakit   terbesar  

dengan   jumlah   pasien  di tahun 2017 sebesar 7.324 kasus, tahun 2018  

sebesar 8.596 kasus  dan tahun 2019 sebesar 9.232 (Dinas Kesehatan 

kabupaten kolaka).    

Data  BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka di dapatkan  

kasus penyakit Gastritis pada tahun 2016 terdapat  sebanyak 20 kasus laki-

laki 5 kasus dan perempuan 15 kasus, tahun 2017 terjadi peningkatan 
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menjadi 40 kasus laki-laki 10 perempuan 30 kasus, tahun 2018 terjadi 

peningkatan kasus sebanyak 77 kasus laki-laki 31 kasus,  perempuan 40 

kasus dan meningkat tahun 2019 sebanyak 81 laki-laki 31 perempuan 50 

kasus. (Rekam medik RSUBG Kolaka, 2019). 

Berdasarkan data dan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk   melakukan   penelitian   dalam   bentuk   studi   kasus   

dengan   judul: “Asuhan  Keperawatan Klien “Ny. M   dengan   

gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan 

gastritis di ruang  perawatan  Anggrek BLUD RS Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka”. 

B.   Tujuan Penulisan 

 
1. Tujuan umum 

Menerapkan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan 

proses keperawatan yang komprehensif pada Ny. M   Dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan gastritis. 

2.  Tujuan khusus 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan gastritis. 

b. Penulis  mampu  merumuskan  diagnose keperawatan pada klien 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman sistem 

pencernaan gastritis. 
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c. Penulis  mampu menyusun rencana keperawatan pada klien dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan 

gastritis. 

d. Penulis mampu melakukan Implementasi pada klien dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan 

gastritis. 

e. Penulis mampu melakukan evaluasi pada klien dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan gastritis. 

C.  Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Bagi Penulis 

  Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas riset 

keperawatan dan sebagai pengalaman yang berharga bagi penulis dalam 

rangka menambah wawasan pengetahuan serta pengembangan diri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat / Klien 

Agar keluarga klien mengetahui tentang tindakan pertama yang 

dapat dilakukan pada pasien asuhan keperawatan Gastritis, cara 

penanganan dan pencegahannya. 

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. 
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c. Bagi Rumah Sakit 

Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam meningkatkan 

Asuhan Keperawatan pada pasien Gastritis.  

D.  Metode dan Teknik Penelitian 

1. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Studi Kasus 

a. Tempat Pelaksanaan 

Studi kasus ini di laksanakan di ruang perawatan Anggrek 

BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.  

b. Waktu Pelaksanaan 

Studi kasus ini telah dilaksanakan pada tanggal 28-30April  

sampai dengan 01 Mei 2020 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan data objektif dan relevan 

dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik   

yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu mempelajari literature-literature yang berhubungan 

dengan karya tulis ini. 

b. Studi Kasus 

Menggunakan pendekatan proses keperawatan pada klien yang 

meliputi pengkajian, analisa data, penerapan diagnosa keperawatan 

dan penyusunan rencana tindakan dan evaluasi asuhan keperawatan. 

Untuk melengkapi data / informasi dalam pengkajian menggunakan 
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beberapa cara antara lain : 

c. Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung pada klien dengan cara 

melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan perkembangan dan 

keadaan klien. 

d. Wawancara 

Mengadakan wawancara dengan klien dengan mengadakan 

pengamatan langsung. 

e. Pemeriksaan Fisik 

Melakukan pemeriksaan terhadap klien melalui : Inspeksi, 

palpasi, perkusi dan auskultasi. 

f. Studi Dokumentasi 

Penulis memperoleh data dan medical record dan hasil 

pemeriksaan di Rumah Sakit Benyamin Guluh. 

g. Diskusi 

Diskusi dengan tenaga kesehatan yang terkait yaitu perawat 

yang bertugas di ruang Perawatan Rumah Sakit Benyamin Guluh. 
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E. Sistematika Penulisan 

Tekhnik Penulisan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab  yaitu 

BAB I  : Latar belakang,tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

dan  sistematika   penulisan 

BAB II : Tinjauan  teoritis yang mencakup konsep dasar medik, terdiri 

dari: definisi, anatomi fisiologi, etiologi, patofisiologi,  

manifestasi klinik,  pemeriksaan penunjang, komplikasi dan 

penatalaksanaan. Sedangkan konsep dasar keperawatan terdiri 

dari:Pengkajian, diagnose, perencanaan dan evaluasi 

keperawatan 

BAB III : Tinjauan    kasus   yang   memuat tentang pengamatan kasus 

yang meliputi pengkajian, analisa data, diagnose, perencanaan 

dan evaluasi keperawatan 

BAB IV : Pembahasan kasus yaitu membandingkan antara teori dengan 

kasus nyata. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Penyakit Gastritis 

1.  Definisi  

 
Gastritis adalah inflamasi dari mukosa lambung (Mansjoer dkk, 

2011) sedangkan menurut (Wijaya dan Yessi, 2013) Gastritis adalah 

Peradangan lokal atau menyebar pada mukosa lambung, yang 

berkembang bila mekanisme protektif mukosa dipenuhi dengan bakteri 

atau bahan iritan lain.  

Gastritis adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung 

yang bersifat akut, dengan kerusakan “Erosive” karena hanya pada 

bagian mukosa (Inaya, 2014).  

Gastritis merupakan suatu peradangan lambung yang bersifat akut, 

koronik difus atau lokal, dengan karakteristik anoreksia, perasaan 

penuh diperut (begah), tidak nyaman pada epgastrium, mual dan 

muntah (Ardiansyah, 2010). 

2.  Etiologi 

 

Menurut Muttaqin dan Sari (2011), mengatakan Etiologi dari gastritis 

ini adalah sebagai berikut: 

1.    Obat-obatan, seperti Obat Anti-Inflamasi Nonsteroid/OAINS 

(Indimetasin, Ibuprofen, dan Asam Salisilat), Sulfonamide, Steroid, 

Kokain, Salisilat, dan Digitalis bersifat mengiritasi mukosa 

lambung. 

2.    Minuman beralkohol: seperti whisky, vodka, dan gin. 
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3.    Infeksi bakteri: seperti H.phlori (paling sering), H. heilmanii, 

Streptococci, Staphylococci, Proteus species, Clostridium spesies, 

E.coli, Tuberculosis, dan secondary syphilis. 

4.    Infeksi virus oleh Sitomegalovirus 

5.    Infeksi jamur: seperti Candidiasis, Histoplasmosis, 

dan Phycomycosis. 

6.    Setres fisik yang disebabkan oleh luka bakar sepsis, trauma, 

pembedahan, gagal pernapasan, gagal ginjal, kerusakan susunan 

saraf pusat, dan refluks usus-lambung. 

7.    Iskemia, hal ini berhubungan dengan akibat penurunan aliran darah 

ke lambung. 

8.    Trauma langsung lambung, berhubungan dengan keseimbangan 

antara agresi dan mekanisme pertahanan untuk menjaga integritas 

mukosa, yang menimbulkan respons peradangan pada mukosa 

lambung. 

          Menurut Rendy dan Margareth (2012) penyebab dari gastritis di 

bagi menjadi: 

a.   Gastritis akut 

 
1) Gastritis akut tanpa perdarahan 

 
2) Gastritis akut dengan perdarahan  (gastritis  hemoragik atau 

gastritis erosiva). Gastritis  akut  berasal  dari  makanan  terlalu  

banyak  atau terlalu cepat, makan- makanan yang terlalu 

berbumbu atau yang mengandung mikroorganisme penyebab 
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penyakit, iritasi bahan semacam  alcohol,  aspirin,  NSAID,  

isol,  serta  bahan  korosif lain, refluks empedu atau cairan 

pankreas. 

b.  Gastritis kronik 

 
Inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh ulkus 

beningna atau maligna dari lambung, atau oleh bakteri 

helicobacter pylori (H.pylori). 

c.  Gastritis bacterial 

 
Gastritis  bacterial  yang  disebut  juga  gastritis  infektiosa, 

disebabkan oleh refluks dari duodenum. berkaitan dengan 

komlikasi gastritis atrofik, seperti tukak lambung, defisiensi zat 

besi, anemia pernisiosa dan karsinoma lambung. (Wim de jong). 

3. Patofisiologi   

Lambung adalah sebuah kantong otot yang kosong, terletak dibagian 

kiri atas perut tepat dibawah tulang iga. Lambung orang dewasa 

memiliki panjang berkisar antara 10 inci dan dapat mengembang untuk 

menampung makanan atau minuman sebanyak 1 galon. Bila lambung 

dalam keadaan kosong, maka ia akan melipat mirip seperti sebuah 

akordion. Ketika lambung mulai terisi dan dan mengembang, lipatan-

lipatan tersebut secara bertahap membuka. 

          Ketika terjadi proses gastritis perjalanannya adalah sebagai 

berikut ini lambung yang terkena paparan baik oleh bakteri, obat-obatan 

anti nyeri yang berlebihan, infeksi bakteri atau virus, maka hal tersebut 
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akan merusak epitel-epitel sawar pada lambung. Ketika asam berdifusi 

ke mukosa, dengan keadaan epitel sawar yang dihancurkan tadi akan 

terjadi penghancuran sel mukosa. Dengan sel mukosa yang hancur ini 

mengakibatkan fungsi dari mukosa tidak berfungsi yang akhirnya asam 

tidak bisa di control sehingga terjadi peningkatan asam hidroklorida di 

lambung dan ketika mengenal di dinding lambung akan menimbulkan 

nyeri lambung (perih) karena dinding lambung yang inflamasi tersebut, 

masalah keperawatan yang muncul adalah nyeri akut. 

          Dalam penghancuran sel mukosa tadi oleh asam maka 

mengakibatkan  peningkatan histamine sehingga meningkatkan 

permeabilitas terhadap protein meningkat kemudian plasma bocor ke 

intestinum terjadi edema dan akhirnya plasma bocor ke dalam lambung 

sehingga terjadi perdarahan (Sarif, 2012).  

 
4. Pemeriksaan Penunjang  

a. Pemeriksaan darah. Tes ini digunakan untuk memeriksa adanya 

antibodi H. pylori dalam darah. Hasil tes yang positif menunjukan 

bahwa pasien pernah kontak dengan bakteri pada suatu waktu dalam 

hidupnya, tapi itu tidak menunjukan bahwa pasien tersebut terkena 

infeksi. Tes darah dapat juga dilakukan untuk memeriksa 

anemia, yang terjadi akibat perdarahan lambung akibat gastritis. 

b. Pemeriksaan pernapasan. Tes ini dapat menentukan apakah pasien 

terinfeksi oleh bakteri H. pylori atau tidak. 
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c. Pemeriksaan  feces.  Tes  ini  memeriksa  apakah  terdapat  H.  pylori 

dalam feses atau tidak. Hasil yang positif dapat mengindikasikan 

terjadinya infeksi. 

d. Pemeriksaan  endoskopi  saluran  cerna  bagian  atas.  Dengan  tes  

ini dapat terlihat adanya ketidaknormalan pada saluran cerna bagian 

atas yang mungkin tidak terlihat dari sinar-X. 

e. Ronsen saluran cerna bagian atas. Tes ini akan melihat adanya tanda- 

tanda gastritis atau penyakit pencernaan lainnya. Biasanya akan 

diminta menelan cairan berium terlebih dahulu sebelum dilakukan 

ronsen. Cairan ini akan melapisi saluran cerna dan akan terlihat 

lebih jelas ketika di ronsen. 

5. Komplikasi   

1  Gastritis akut 

 

Menurut Aru (2009), Komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh 

gastritis akut adalah perdarahan saluran cerna bagian atas (SCBA) 

berupa hematemesis dan melena dapat berakhir sebagai syok 

hemoragik. 

2  Gastritis kronis 

 

Menurut Price dan Wilson (2012), kompliksi yang timbul dari 

gastritis kronis yaitu gangguan penyerapan vitamin B12, akibat 

kurang penyerapan B12 menyebabkan anemia ternesiosa, 

penyerapan besi terganggu dan penyempitan daerah atriumpylorus. 

Gastritis kronis jika di biarkan tidak terawat, gastritis akan dapat 
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menyebabkan ulkus peptik dan perdarahan pada lambung. Beberapa 

bentuk gastritis kronis dapat meningkatkan resiko kangker lambung, 

terutama jika terjadi penipisan secara terus menerus pada dinding 

lambung dan perubahan pada sel-sel dinding lambung. 

Kebanyakan   kanker   lambung   adalah   adenocarcinoma   

yang bermula pada sel-sel yang bermula pada sel-sel kelenjar dalam 

mukosa. Adenocarsinoma tipe 1 biasanya terjadi akibat infeksi 

Halicobacter pylori. Kanker jenis lain yang terkait dengan infeksi 

akibat helicobacterpylori adalah MALT (Mucosa Asociated Lipoid 

Tisue) limphomas, kanker ini berkembang secara perlahan pada 

jaringan sistem kekebalan pada dinding lambuang. Kanker jenis ini 

dapat disembuhkan bila ditemukan pada tahap awal (Price and 

Wilson, 2012). 

6. Penatalaksanaan 

1. Gastritis Akut 

Menurut Hirlan dalam Aru (2009), faktor utama adalah 

dengan menghilangkan etiologinya, diet lambung dengan porsi kecil 

dan sering. Obat-obatan di tujukan untuk mengatur sekresi asam 

lambung berupa antagonis reseptor H2, inhibitor pompa proton, 

antikolinergik dan antasid juga di tujukan sebagai sifoprotektor 

berupa ukral fat dan prostaglandin. Penatalaksanaan sebaiknya 

meliputi pencegahan terhadap setiap pasien dngan resiko tinggi, 

pengobatan terhadap penyakit yang mendasari dan menghentikan 
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obat yang dapat menjadi penyebab, serta dengan pengobatan 

suportif. 

Pengobatan dapat di lakukan dengan pemberian antasida dan 

antagonis H2  sehingga mencapai pH lambung 4 meskipun 

hasilnya masih jadi perdebatan, tetapi pada umumnya tetap di 

anjurkan. Pencegahan ini terutama bagi pasien yang menderita 

penyakit dengan keadaan klinis yang berat. Untuk pengguna aspirin 

atau antiinfalamsi non steroid pencegahan yang terbaik adalah 

dengan misaprostol dan derviat prostaglandin. 

Pemberian antasida, antagonis H2  dan sukralfat tetap di 

anjurkan walapun efek terapeutiknya masih di ragukan. Biasanya 

perdarahan akan segera berhenti bila keadaan si pasien membaik 

dan lesi mukosa akan segera normal kembali, pada sebagian pasien 

bisa mengancam jiwa. Tindakan-tindakan itu mialnya dengan 

endoskopi skleroterapi, embolisasi arteri gastrika kiri atau  

gastrektomi. Gastrektomi sebaiknya di lakukan hanya atas dasar 

absolut. 

Penatalaksanaan medikal untuk gastritis akut di lakukan 

dengan menghindari  alkohol  dan  makanan  yang  dapat  

meningkatkan  asam lambung sampai gejala berkurang. Bila gejala 

menetap, diperlukan cairan intravena. Bila terdapat perdarahan, 

penatalaksanaan serupa dengan pada hemoragik saluran 

gastroentestinal atas. 
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2. Gastritis Kronis 

Penatalaksanaan untuk gastritis kronis adalah di tandai oleh 

epitel kelenjar di sertai sel parietal dan chiefcell. Dinding lambung 

menjadi tipis dan mukosa mempunyai permukaan yang rata, 

gastritis kronis ini di golongkan menjadi dua kategori tipe A 

(Altrofik atau fundal) Dan tipe B (Antral ). 

Gastritis kronis tipre A disebut juga gastritis altrofik atau 

fundal, karena gastritis pada bagian fundus lambung. Gastritis 

kronis tipe A merupakan suatu penyakit autoimun yang di sebabkan 

oleh adnya auto anti body terhadap sel parietal kelenjar lambung 

dan faktor instrinsik tidak adanya sel parietal dan chiefcell. 

Gastritis kronis tipe B disebut juga sebagai gastritis antral 

karena umumnya mengenai daerah atrium lambung da lebih sering 

terjadi di bandingkan dengan gastritis kronis tipe A. Penyebab 

utama gastritis kronis tipe B adalah infeksi kronis oleh Helicobacter 

pylori, faktor etiologi gastritis kronis lainnya adalah asupan alkohol 

berlebihan, merokok, dan refluk yang dapat mencetuskan terjadinya 

ulkus peptikum dan karsinoma. 

Pengobatan gastritis kronis berfariasi, tergantung pada 

penyakit yang dicurigai. Bila terdapat ulkus duodenum, dapat di 

berikan antibiotic untuk membatasi Helicobacter pylori. Namun 

demikian, lesi tidak selalu muncul   dengan   gastritis   kronis   

alkohol   dan   obat   yang   diketahui mengiritasi lambung harus 
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dihindari. Bila terjadi anema defisiensi besi (yang di sebabkan oleh 

perdarahan kronis), Maka penyakit ini harus di obati, pada anemia 

pernisiosa harus diberi pengobatan vitamn B12 dan terapi yang 

sesuai (Aru, 2009). 

Gastritis  kronis  di  atasi  dengan  memodifikasi  diet  dan 

meningkatkan istirahat, mengurangi dan memilih farmako terapi. 

Helicobacter pylori dapat diatasi dengan antibiotik (tetrasiklin atau 

amoksilin) dan garam bismod (peptobismol). Pasien dengan 

gastritis tipe A biasanya mengalami malabsorbsi vitamin B12 (Aru, 

2009). 

7. Dampak Masalah 

Masalah yang perlu diperhatikan dalam kasus penyakit gastritis 

adalah gangguan rasa nyaman nyeri, ini merupakan prioritas utama 

dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan, kemudian disusul 

dengan resiko ketidakseimbangan  nutrisi  kurang  dari  kebutuhan  

tubuh,  kecemasan karena adannya ancaman kesehatan, serta gangguan 

pola tidur ( Muttaqin, 2009) . 

1. Bagi Keluarga 

Dampak bagi  keluarga yaitu kecemasan  akan  anggota 

keluarga yang mempunyai penyakit gastritis, karena adanya 

perasaan takut berlebihan akan penyakit yang diderita oleh 

anggota keluarganya (Muttaqin, 2009). 

 

 



17 

 

2. Bagi Penderita 

 

Wajib untuk mengetahui makanan-makanan yang sebaiknya 

dihindari dan yang baik untuk di konsumsi. Karena beberapa 

makanan dan minuman pada kenyataannya terbukti ada yang dapat 

meningkatkan asam lambung sekaligus dapat memperparah 

kondisi penyakit gastritis ( Adithia Kwee, 2015). 

3. Ekonomi 

Dampak  ekonomi  gastritis  dapat  membatasi  aktivitas  

normal sehari-hari  sehingga  pendidikan,  pekerjaan  terganggu  

tapi  masih  bisa dalam batas normal (Parker 2013). 

4. Sosial 

Dampak sosial bagi penderita gastritis dapat membatasi 

aktivitas normal sehari-hari sehingga ia mempunyai dampak yang 

negatif terhadap kualitas hidupnya. 

B.   Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gastritis 

 
Proses keperawatan adalah suatu metode dimana suatu knsep 

diterapkan dalam praktek keperawatan yang mana hal ini disebut sebagai 

penekanan problem solving yang memerlukan ilmu, teknik dan keterampilan 

interpersonal dan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien atau 

keluarga (Nursalam, 2014). 

Proses keperawatan sendiri terdiri atas lima tahap yang mendasar dan 

berhubungan. Kelima tahap tersebut adalah pengkajian, penentuan diagnosis, 

perancanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (Iyer, 2013). 
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Semua tahap ini berhubungan dengan fuksi intelektual problem 

solving dan mendefinisikan suatu tindakan keperawatan. 

1. Fokus Pengkajian 

 

Pengkajian merupakan langkah utama dan dasar utama dari proses 

keperawatan. Pengumpulan data yang akurat dan sistematis akan 

membantu dalam menemukan suatu kesehatan dan pola pertahanan 

penderita, mengidentifikasikan  kekuatan dan kebutuhan penderita yang 

dapat diperoleh melelui anamnesia, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

laboratorium. 

2. Identitas  penderita (Haq, 2011) 

 

1)  Usia tua memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita gastritis 

dibandingkan dengan usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa seiring 

dengan bertambahnya usia mukosa gaster cenderung menjadi tipis 

sehingga lebih cenderung memiliki infeksi Helicobacter Pylory atau 

gangguan autoimun daripada yang lebih muda. Sebaliknya, jika 

mengenai usia muda biasanya lebih berhubungan dengan pola hidup 

yang tidak sehat. 

2) Jenis kelamin : tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin 

 
3)  Jenis pekerjaan : tidak dipengaruhi jenis pekerjaan 

 

4) Tingkat pendidikan yang rentang terkena gastritis biasanya yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah/minim mendapatkan pengetahuan 

tentang gastritis, maka akan menganggap remeh penyakit ini, bahkan 

hanya  menganggap  gastritis  sebagai  sakit  perut  biasa  dan  akan 
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memakan makanan yang dapat menimbulkan serta memperparah 

penyakit ini. 

3. Keluhan Utama 

 

Adanya  nyeri  epigastrium  kiri  menyebar  ke  tengah  dan  

menjalar tembus ke pinggang 1-2 jam setelah makan dan biasanya disertai 

muntah darah/hematemesis. Untuk memperoleh pengkajian yang lengkap 

tentang rasa nyeri pasien digunakan : 

(1) Provoking  inciden  :  apakah  ada peristiwa yang  menjadi  faktor 

presipitasi nyeri 

(2) Quality   of   pain   :   seperti   apa   rasa   nyeri   yang   dirasakan   

atau digambarkan pasien. Apakah seperti terbakar, berdenyut, atau 

menusuk. 

(3) Region : radiation, relief : apakah rasa sakit bisa reda, apakah 

rasa sakit menjalar, dan dimana rasa sakit terjadi. 

(4) Severity (Scale) of pain  : seberapa jauh rasa nyeri yang 

dirasakan pasien, bisa berdasarkan skala nyeri atau pasienmenerangkan 

seberapa jauh rasa sakit mempengaruhi kemampuan fungsinya. 

(5) Time : berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah bertambah buruk 

pada malam hari atau siang hari. 

4. Riwayat kesehatan sekarang 

 

Berisi tentang kapan terjadinya nyeri ulu hati, apakah penderita mual atau 

muntah, apakah penderita tidak nafsu makan serta upaya apa yang telah 

dilakukan oleh penderita untuk mengatasinya. 
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5. Riwayat kesehatan dahulu 

 

Adanya riwayat penyakit gastritis pada masa anak-anak serta tindakan 

medis apa yang pernah didapat maupun obat-obatan yang bisa digunakan 

oleh penderita, riwayat kecelakaan. 

6. Riwayat kesehatan keluarga 

 

Berisi mengenai apakah dalam keluarga ada yang pernah menderita 

penyakit turunan, serta gastritis, jantung dan lain-lain. 

7. Perilaku yang mempengaruhi 

 

Pola makan yang tidak teratur, stress, kopi, banyak merokok, minum 

minuman beralkohol, penggunaan obat-obatan inflamasi non steroid. 

8. Pemeriksaan fisik 

 
(1) B1 (breath) 

 

(1) Inspeksi : Bentuk dada : normal, diameter anterior posterior dalam 

proporsi  terhadap  diameter  lateral  1:2,  gerakan  dinding  dada 

dextra dan sinistra simetris, frekuensi pernafasan : 25 kali/menit, 

tidak terdapat lesi dan kemerahan dipermukaan kulit 

(2) Palpasi : Tidak terdapat nyeri tekan dibagian dada, tidak 

terdapat emfisema subkutis, ekspansi dada anterior posterior 

terangkat, bergerak bebas sesuai dengan irama pernafasan, 

taktil fremitus : bunyi dinding dada terdengar 

(3) Perkusi : Anterior dan posterior terdengar bunyi sonor 

 
(4) Auskultasi   :   Anterior   thorax   terdengar   bunyi   vasikuler 

diseluruh bidang paru kecuali sternum, terdengar bunyi 
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bronchial di atas trachea, tidak terdengar bunyi nafas 

tambahan 

(2) B2 (blood) 

 

(1) Inspeksi : Tidak terdapat jaringan parut yang menandakan 

adanya  luka  post  op  pembedahan  jantung,  terlihat  

denyut  apex pada ICS 5 1cm dari MCL, irama jantung : 96 

kali/menit, regular 

(2) Palpasi : Tidak terdapat peningkatan JVP, tidak terdapat 

thrill, Tekanan darah : 140/80mmHg 

(3) Perkusi : Tidak terdapat pembesaran jantung, suara 

dullness pada area jantung 

(4) Auskultasi : BJ 1 : terdengar, BJ 2 : terdengar,  S1 : 

terdengar keras, S2 : mengeras, S3 :- 

(3) B3 (brain)  : 

 
(1) Inspeksi : kelemahan, tingkat kesadaran dapat 

terganggu, disorientasi, sakit kepala 

(2) Palpasi : nyeri epigastrum. 

 

(4) B4 (bladder) : 

 

(1)) Inspeksi : Tidak terpasang kateter, Urine : berwarna 

kuning kecoklatan, ±1500cc/hari, Tidak terdapat distensi 

kandung kemih (2) Palpasi : Tidak terdapat nyeri tekan di 

daerah pubica. 

 



22 

 

(5) B5 (bowel)  : 

 
(1) Inspeksi  : perut datar, tidak ada lesi, warna kulit sama dengan 

sekitarnya, rongga mulut tidak ada lesi, tidak terpasang 

NGT,  tidak  nafsu  makan,  mual,  porsi  makan  hanya  ½  

porsi, muntah banyak sekali kurang lebih 5 kali sehari. 

(2) Palpasi     : terdapat nyeri tekan abdomen kuadran kiri atas 

dan di prosesus xifoideus. 

(3)  Perkusi       : tympani diseluruh area abdomen 

 
(4)  Auskultasi  : terdapat bising usus 

 
(6) B6 (bone)   : kelelahan, kelemahan 

 
(7) B7 (Pengindraan) 

 
(1) Mata : penglihatan mata tidak ada gangguan 

 
(2) Hidung : ketajaman penciuman normal 

 
(3) Telinga : bentuk normal, ketajaman pendengaran normal 

 

(8) B8 (Endokrin) Tidak ada masalah pada sistem endokrin (Putra,2012) 

B. Diagnosa keperawatan pada penderita gastritis : 

1. Nyeri Akut berhubungan dengan pencedera fisiologis : Inflamasi mukosa 

lambung 

2. Defisit nutrisi dengan faktor psikologis  keengganan untuk makan 
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BAB III 

LAPORAN KASUS 

 

 

A. Pengkajian 

1. Biodata 

a. Identitas Klien 

1) Nama Lengkap  : Ny. M 

2) Jenis Kelamin  : Perempuan 

3) Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun  / 08 Juni 1972 

4) Status Perkawinan : Menikah 

5) Agama   : Islam 

6) Suku Bangsa  : Buton 

7) Pendidikan  : Sarjana (S1) 

8) Pekerjaan   : PNS 

9) Pendapatan  : - 

10) Tanggal MRS  : 28 April 2020 

b. Identitas Penanggung 

1) Nama Lengkap  : Tn. K 

2) Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

3) Pekerjaan   : Wiraswasta 

4) Hubungan dengan klien   : Suami 

5) Alamat   : Jl. Garuda Kolaka 
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2. Riwayat keluhan 

a. Keluhan Utama : Nyeri abdomen, mual, nafsu makan menurun   

b. Keluhan saat pengkajian tanggal, 28 April 2020 adalah Klien mengatakan 

Nyeri abdomen, mual, nafsu makan menurun     

c. Riwayat Keluhan 

1) Penyebab/Faktor pencetus: Faktor stres, kelelahan, makan tidak 

teratur, suka makan pedas  

2) Sifat keluhan : tampak merintih/menangis, gelisah, cepat kenyang 

setelah makan 

3) Lokasi dan penyebaran : Bagian uluhati tembus bagian punggung 

4) Skala keluhan  : Skala 6 

5) Mulai dan lamanya : Sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit 

dan selama 3 hari perawatan dirumah sakit. 

6) Hal hal yang meringankan / memperberat : - 

3. Riwayat Kesehatan Masa Lalu 

a. Apakah pernah menderita penyakit yang sama : Ya, Pernah 

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

 

 

 
 

5.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Genogram 

Keterangan : 

6. : Laki-laki 

7. : Perempuan 

            X : Meninggal 

       : Klien 

      : Garis Pernikahan 

      : Garis Keturunan 

a. 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 
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8. Pemeriksaan Fisik 

a. Tanda tanda vital 

1) Tekanan darah : 164/99 mmHg 

2) Pernapasan : 20 kali/menit 

3) Nadi  : 116 kali/menit 

4) Suhu badan : 36,6 
o
C 

b. Berat badan dan tinggi badan 

1) Berat badan : 58 Kg 

2) Tinggi badan : 161 Cm 

3) IMT  : 22,37 kg/m2 

c. Kepala 

1) Bentuk Kepala  : bulat, tidak ada masa   

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

3) Nyeri kepala/Pusing : Klien merasa pusing 

4) Distribusi Rambut : Lebat, distribusi  merata 

5) Rambut mudah tercabut : Tidak mudah tercabut 

6) Alopesia   : Tidak ada alopesia 

7) Lain lain   : Tidak ada 

d. Mata 

1) Kesimetrisan  : Simetris kiri dan kanan 

2) Edema Kelopak mata : Tidak ada 

3) Ptosis   : Tidak ada ptosis 

4) Sklera   : Anikterik (normal) 
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5) Konjungtiva  : Agak pucat  

6) Ukuran pupil  : Isokor 

7) Ketajaman penglihatan : Visus mata 5/5 

8) Pergerakan bola mata : Baik, dapat digerakkan ke 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 

2) Perdarahan  : Tidak ada perdarahan luar 

3) Sekresi   : Tidak ada secret 

4) Fungsi penciuman : Baik (tes pembauan) 

5) Nyeri   : Tidak ada nyeri 
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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 : Bergetar 

9) Kebersihan lidah  : Bersih 

10) Bau Mulut  : Sedikit Bau 

11) Kelengkapan Gigi : Graham atas sudah tidak ada 

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 

2) Pembesaran kelenjar tiroid : Tidak ada pembesaran 

3) Pembesaran Kelenjar Limfe : Tidak ada pembesaran 

4) Pelebaran vena jugularis  : Normal (3 cm) 



29 

 

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  : Teraba kiri dan kanan 

6) Massa   : Tidak teraba massa 

7) Dispneu   : Ada 

8) Ortopneu   : Ada 

9) Perkusi thoraks  : Redup (terdapat cairan) 

10) Suara nafas  : Suara vesikuler menguat/meningkat 

11) Bunyi nafas tambahan : Tidak terdengar bunyi Ronchi  

12) Nyeri dada  : Tidak terdapat nyeri  

j. Jantung 

1) Iktus kordis : Tidak tampak (jantung terkompresi) 

2) Ukuran jantung : Normal tidak ada pembesaran 

3) Nyeri dada : Tidak terdapat nyeri 

4) Palpitasi  : Tidak ada palpitasi 

5) Bunyi Jantung : Normal 

k. Abdomen  

1) Warna Kulit   : Sawo matang 

2) Distensi Abdomen : Tidak ada distensi abdomen 
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3) Ostomi   : Tidak ada  

4) Tanda Jejas  : Tidak Ada 

5) Peristaltik   : Positif (+)  

6) Perkusi Abdomen  : Timpani 

7) Massa   : Tidak ada 

8) Nyeri Tekan  : Ada nyeri (+) 

l. Payudara 

1) Kesimetrisan   : Tidak di lakukan pengkajian 

2) Keadaan Putting susu  : - 

3) Pengeluaran Dari Putting susu : - 

4) Massa    : - 

5) Nyeri    : - 

6) Lesi    : - 

m. Genetalia 

1) Keadaan meatus Uretra Eksterna : Normal, tidak ada lesi 

2) Lesi pada genital   : Tidak ada 

3) Scrotum    : Tidak ada 

4) Pembesaran prostat  : Tidak Ada 

5) Pendarahan    : Tidak ada perdarahan luar 

n. Pengkajian Sistem Saraf 

1) Tingkat Kesadaran : Composmentis 

2) Koordinasi  : Baik 

3) Memori   : Dapat mengingat dengan baik 
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4) Orientasi   : Baik, pasien respon terhadap pertanyaan 

5) Konfusi   : Tidak ada konfusi 

6) Keseimbangan  : Baik 

7) Kelumpuhan  : Tidak ada 

8) Gangguan sensasi  : Tidak ada 

9) Kejang kejang  : Tidak ada 

o. Reflex  tendon 

1) Biseps   : Fleksi lengan pada sendi siku 

2) Triseps   : Ekstensi lengan bawah pada sendi siku 

3) Lutut   : Ekstensi tungkai bawah 

4) Achiles   : Plantar fleksi 

p. Refleks Patologis 

1) Babinski   : Fleksi ibu jari dan pemekaran pada jari-jari 

2) Tanda Meningeal  : Tidak ada kaku kuduk 

3) Kaku Kuduk/Kernig sign : Tidak ada kaku kuduk 

4) Brudzinski I  : Fleksi ke dua tungkai 

5) Brudzinski II  : Tidak ada kelumpuhan 

q. Anus dan Perianal 

1) Hemorrhoid : Tidak ada 

2) Lesi Perianal : Tidak ada 

3) Nyeri  : Tidak ada 

r. Ekstremitas 

1) Warna kulit : Sawo Matang 
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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  : Bergetar 

11) Varises  : Tidak ada varises 

12) Edema : Piting edema derajat I : Normal  

13) Turgor Kulit  : Normal tidak ada tanda dehidrasi 

14) Kelembaban Kulit : Kulit dan membran mukosa lembab 

15) Capillary Refilling Time (CRT) : 2 detik (normal) 

16) Pergerakan  : Normal tidak ada kekakuan 

17) Kekakuan Sendi  : tidak ada 

18) Kekuatan Otot  : Normal 

19) Tonus Otot  : Normal 

20) Kekuatan Sendi  : Normal 

21) Nyeri   : Tidak Ada nyeri 

22) Diaphoresis  : Normal (melalui kelenjar keringat) 
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9. Pengkajian Kebutuhan Dasar 

a. Kebutuhan Oksigenasi bantu pernafasan: -  

b. Kebutuhan nutrisi 

Tabel 3.2 Kebutuhan nutrisi 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi makan sehari 2-3x 1x/Hari 

Waktu makan 10-15 menit 7 menit 

Porsi makan yang dihabiskan 1 porsi (habis) 1 porsi (tak habis) 

Penggunaan alat bantu makan Tidak ada Tidak ada 

Makanan pantang /yang tidak 

disukai 

Tidak ada Tidak ada 

Makanan yang disukai Semua suka Terbatas 

Pembatasan makanan Tidak ada Ada 

Jenis makanan yang dibatasi Tidak ada Pedas dan asam 

Komsumsi makanan berserat : jenis dan jumlah 

Nafsu makan Baik Kurang 

Mual Tidak Ada 

Hipersalivasi Tidak Tidak  

Sensasi asam pada mulut Tidak Ada 

Muntah Tidak ada Ada 

Perasaan cepat kenyang 

setelah makan 

Tidak ada Ada 

Perasaan kembung Tidak ada Ada 

Lain-lain   

 

c. Kebutuhan cairan dan elektrolit 

Tabel 3.3 Kebutuhan cairan dan elektrolit 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi minum sehari 6-8 gelas 5-6 gelas 

Jumlah minum yang 

dikonsumsi setiap hari 

2000cc 1500cc 

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 Ada 

Kelemahan Tidak ada Ya 

Program pembatasan cairan Tidak ada Ada 

Lain-lain   
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 d. Perhitungan balance cairan 

Tabel 3.4 perhitungan balance cairan 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Intake Cairan 

Minum  2000cc 1400cc 

Makan 90cc 50cc 

Cairan intavena Tidak ada 500cc 

Obat cair Tidak ada Tidak ada 

Total 2900 1950 cc 

Output Cairan   

Sensibel water loss 

(SWL) 

  

BAK  1500cc 

BAB  150cc 

Cairan stoma  Tidak ada 

Drainase  Tidak ada 

Insensible water loss 

(IWL) 

 IWL : 15 CC X 

77/24 = 48,145 

Pernafasan   150cc 

Kulit   

Peningkatan suhu tubuh Tidak ada Tidak ada 

Lain lain Tidak ada Tidak ada 

Total output  2,048 CC 

Input-output  1114 

 

e. Kebutuhan eliminasi 

a. Buang air kecil 

Tabel 3.5 Buang air kecil (BAK) 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi BAK 8 kali/ Hari 5 kali/ hari 

Pancaran   

Jumlah <_ 1500-1700 cc <_ 1550 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 Lega 

Kesulitan memulai 

berkemih 

Tidak ada Tidak ada 

Dorongan berkemih Ada Ada 

Inkontinensia urine Tidak ada Tidak ada 
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Total produksi urine <_ 1700 cc <-1550  

Lain-lain Tidak ada Tidak ada 

 

b. Buang air besar (BAB) 

Tabel 3.6 Buang air besar (BAB) 

keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Frekuensi 1 kali 1 kali 

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 

Laim-lain   

 

f. Kebutuhan istirahat tidur 

Tabel 3.7 kebutuhan istirahat tidur 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Jumlah jam tidur siang 2-3 jam 1 jam 

Jumlah jam tidur malam 7 jam 5 jam 

Kebiasaan konsumsi obat 

tidur/stimulant/penenang 

Tidak ada Tidak ada 

Kegiatan pengantar tidur Tidak ada Tidak ada 

Perasaan waktu bangun 

tidur 

Lega Lemah 

Kesulitan memulai tidur Tidak ada Tidak ada 

Mudah terbangun Tidak ada Ya 

Penyebab gangguan tidur Tidak ada Ya 

Perasaan mengantuk Ya Ya 

Lain-lain   
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              g. Kebutuhan aktivitas 

Tabel 3.8 Kebutuhan aktifitas 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Kegiatan rutin PNS Duduk dan istirahat 

Waktu senggang Istirahat Duduk, baring 

Kemampuan berjalan Baik  Baik  

Kemampuan merubah 

posisi saat berbaring 

Baik  Baik  

Kemampuan berubah 

posisi : berbaring ke 

duduk 

Baik  Dibantu  

Kemampuan 

mempertahankan posisi 

duduk 

Baik  Dibantu  

Kemampuan berubah 

posisi : duduk ke berdiri 

Baik   Dibantu  

Kemampuan 

mempertahankan posisi 

berdiri 

Baik  Dibantu  

Kemampuan berjalan Baik  Baik  

Kemampuan alat bantu 

dalam pergerakan 

Tidak ada Tidak ada 

Despnea setelah 

beraktivitas 

Tidak  Tidak  

Ketidaknyamanan 

setelah beraktivitas 

Tidak ada Ada 

Pergerakan lambat Tidak  Ya 

 

h. Kebutuhan perawatan diri 

1. Mandi  

Tabel 3.9 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 2 kali sehari 1 kali sehari 

Kebersihan kulit Terawat dengan baik Terawat  

Frekuensi mencuci rambut 2 kali /hari  1 kali/ hari 

Kebersihan rambut Baik  Baik  

Frekuensi memotong kuku 1kali/ mingggu  1kali/ minggu 

Kebersihan kuku Baik  Baik  

Kemampuan mengakses Baik/ mandiri Baik/ mandiri 
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kamar mandi 

Kemampuan mengambil 

perlengkapan mandi 

Baik/ mandiri Baik/ mandiri 

Kemampuan membasuh 

tubuh saat mandi 

Baik/ mandiri Baik/ mandiri 

Kemampuan mengeringkan 

tubuh saat mandi 

Baik/ mandiri Baik/ mandiri 

 

2. Berpakaian  

Table 3.10 Berpakaian 

 

keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Motivasi dalam perawatan diri 

menganti pakaian 

Baik  Baik  

Kebersihan pakaian Terjaga  Terjaga  

Frekuensi mengganti pakaian Baik/ mandiri Baik/ mandiri 

Kemampuan memilih dan 

menggambil pakaian 

Baik/ mandiri Baik/ mandiri 

Kemampuan mengenakan 

pakaian pada bagian tubuh atas 

Mampu Mampu  

Kemampuan menggunakan 

pakaian pada bagian tubuh 

bawah 

Mampu/mandi

ri  

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 

Table 3.11 makan 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Motivasi dalam 

perawatan diri makan 

Baik  Kurang nafsu 

makan 

Kemampuan 

memasukkan makanan 

ke mulut 

Baik/mampu  Baik/ mampu  

Kemampuan 

mengunyah 

Baik/mampu Baik/ mampu  

Kemampuan memegang 

peralatan makan 

Baik/ mandiri Baik/ mampu  
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Lain-lain   

  

4. Eliminasi 

Tabel 3.12 Eliminasi 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Motivasi dalam 

perawatan diri 

eliminasi BAB dan 

BAK 

Baik  Baik  

Kemampuan 

maniulasi pakaian 

untuk eliminasi  

Baik/ mampu   Baik mampu  

Kemampuan mencapai 

toilet 

Mampu Mampu 

Kemampuan naik ke 

toilet 

Mampu  Mampu  

Kemampuan 

menyiram toilet 

Mampu  Mampu  

Lain-lain    

 

d. Kebutuhan keamanan 

1) Riwayat  paparan terhadap kontaminan : tidak ada  

2) Riwayat perdarahan:  tidak ada perdarahan luar 

3) Riwayat pemeriksaan dengan media kontras : tidak ada 

4) Pemasangan kateter IV dalam waktu lama : tidak pernah 

5) Penggunaan larutan IV yang mengiritasi : tidak pernah 

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

7) Pemasangan kateter urine dalam waktu lama : tidak pernah 

8) Imobilitas : tidak 

9) Luka pada kulit / jaringan : tidak ada 

Benda asing pada luka : tidak ada 

10) Riwayat jatuh  : Tidak pernah 
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11) Penyebab jatuh : Tidak ada  

12) Kelemahan umum : Setelah beraktivas berat  

13) Lain-lain : Tidak ada 

e. Kebutuhan kenyamanan  

1) Keluhan nyeri : nyeri, lokasi : perut tembus punggung  

2) Pencetus nyeri : Adanya serangan di uluhati 

3) Upaya yang meringankan nyeri: Berbaring dengan posisi semi flower 

4) Karakteristik nyeri : Tertusuk- tusuk  

5) Intensitas nyeri : Skala 6 

a) Durasi nyeri             : Hilang timbul 

b) Dampak nyeri terhadap aktivitas: Menghambat aktivitas 

c) Lain-lain : Tidak ada 

f. Kebutuhan seksualitas 

Table 3.13 Kebutuhan seksualitas 

Keterangan Sebelum sakit Setelah sakit 

Perubahan aktivitas seksual - - 

Gangguan kepuasan 

seksualitas 

- - 

Penurunan hasrat seksual - - 

Gangguan yang 

mempengaruhi hubungan 

seksual 

- - 

Dyspareunia - - 

Lain-lain - - 

g. Kebutuhan psikososial 

1) Persepsi terhadap penyakit : cemas dan takut 

2) Harapan klien terhadap kesehatannya : agar kembali sehat 

3) Pengaruh penyakit terhadap pekerjaan : aktivitas pekerjaan terganggu 

4) Pola interaksi dengan orang terdekat : baik 
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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 

h. Kebutuhan spiritual : 

1) Kemampuan menjalankan ibadah : tetap sholat  

2) Hambatan mengikuti ritual keagamaan : tidak ada 

3) Perasaan yang dialami terkait aktivitas keagamaan : tidak ada 

4) Lain-lain : tidak ada 

10. Pemeriksaan Penunjang 

Hasil pemeriksaan laboratorium pada pasien Ny. M dengan gastritis tanggal  

29 April 2020. 

Pemeriksaan HDL 8,9 g/dl (normal : 12-16 g/dl)2 

 

Terapi 

 

- Pemasangan Infur IUFD RL 14 tts/menit 

          - Ordansntron   Inj  1 Amp  (IV) 

          - Omcprazole Inj  1 vial  (IV) 

          - Amlodipin   Tab 10 mg (tablet) 
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          - Furosemid   Inj  (IV) 

A. Klasifikasi data 

DS :  

- Klien mengatakan nyeri abdomen 

- Klien mengeluh tidak nyaman 

- Klien mengatakan mual   

- Klien mengatakan nafsu makan menurun 

- Klien mengatakan makan cepat kenyang setelah makan 

a.  P:mukosa lambung teriritasi 

b. Q : seperti ditusuk-tusuk 

c. R : Peristaltik abdomen  

d. S : skala nyeri 6  

e. T : Hilang timbul 

DO :  

- Klien mengatakan BB 3 kilo 58 kg turun menjadi 55 kg 

- Membran mukosa pucat 

- Klien tampak merintih/menangis 

- Klien tampak gelisah 

- Klien tampak sulit tidur 

- TTV :  

TD : 164/99 mmHg 

N : 116 kali/menit 

P : 20 kali/menit 

S : 36.6 
o
C 
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B. Analisa Data 

Nama Pasien   : Ny. M 

No. RM          : 03 98 30 

Ruang  Rawat  : Anggrek 

 

Tabel 3.14 Analisa Data Diagnosa Keperawatan  

No. Data Etiologi Masalah 

1. DS : 

- Klien mengatakan nyeri 

abdomen 

- Klien mengeluh tidak 

nyaman 

P : mukosa lambung 

teriritasi 

Q : seperti ditusuk-tusuk 

R : Peristaltik abdomen  

S : skala nyeri 6  

T : Hilang timbul 

DO : 

- Klien             tampak 

merintih/menangis 

- Klien tampak gelisah 

- Klien tampak sulit tidur 

- TTV :  

TD : 164/99 mmHg 

N : 116 kali/menit 

P : 20 kali/menit 

S : 36.6 
o
C 

Helicobacter Pylori 

 

 

 

Infeksi Mukosa 

lambung 

 

 

Inflamasi Lambung 

 

 

Menurunkan sensori 

untuk makan 

 

Anoreksia 

 

Nyeri Akut 

Nyeri Akut 

 

2. DS : 

- Klien          mengatakan      

Menurunkan tonus & 

peristaltic lambung 

Defisit Nutrisi  
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makan cepat kenyang 

setelah makan  

- Nafsu makan menurun 

- Klien mengatakan mual   

DO : 

- Klien     mengatakan 

BB 3 kilo 58 kg turun 

menjadi 55 kg 

- Membran     mukosa 

pucat 

 

 

Mukosa  lambung 

kehilangan                                  

 

Refluk isi duodenum ke 

lambung 

 

                Mual 

 

Dorongan ekspulsi isi 

lambung ke mulut 

 

Muntah 

 

 

Kekurangan volume 

 

 

 kurang dari kebutuhan 

tubuh 

 

 

Diagnosa Keperawatan : 

 

1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis : Inflamasi 

mukosa lambung 

2. Defisit  nutrisi dengan faktor psikologis  keengganan untuk makan 
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D. Rencana Keperawatan 

Tabel 3.16 Rencana Keperawatan 

 

No. Diagnosa Keperawatan Kriteria & Tujuan Intervensi 

 

1. DS : 

- Klien mengatakan nyeri 

abdomen 

- Klien mengeluh tidak 

nyaman 

P:mukosa lambung teriritasi 

Q : seperti ditusuk-tusuk 

R : Peristaltik abdomen  

S : skala nyeri 6  

T : Hilang timbul 

DO : 

- Klien             tampak 

merintih/menangis 

- Klien tampak gelisah 

- Klien tampak sulit tidur 

- TTV :  

TD : 164/99 mmHg 

N : 116x/m 

P : 20x/m 

S : 36.6 
o
C 

Tingkat Nyeri 

1. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam dengan nyeri akut dapat 

teratasi. 

- Melaporkan nyeri yang terkontrol 

Dengan skala : 

1 = menurun 

2 = cukup menurun 

3 = sedang 

4 = cukup meningkat 

5 = meningkat 

- Menggunakan teknik non-farmakologi 

dalam mengurang nyeri 

- Menggunakan teknik farmakologi dalam 

mengurangi nyeri 

 

 

 

 

 

 

Manajeman Nyeri 

1. Observasi 

- Identifikasi nyeri yang komprehensif 

(P,Q,R,S,T) 

- 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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2. DS : 

- Klien          mengatakan      

makan cepat kenyang 

setelah makan  

- Nafsu makan menurun 

- Klien mengatakan mual   

DO : 

- Klien     mengatakan BB 

3 kilo 58 kg turun 

menjadi 55 kg 

- Membran     mukosa 

pucat 

 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam dengan Defisit nutrisi di 

tandai dengan : 

- Status nutrisi baik  

a. Nafsu makan meningkat 

b. BB meningkat 

 

 

 

Manajemen Nutrisi 

Observasi 

1. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis 

nutrient 

2. Identifikasi makanan yang disukai 

3. Monitor asupan makanan 

4. Monitor berat badan 

5. Monitor hasil laboratorium 

Terapeutik 

1. Sajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

2. Berikan makanan yang tinggi kalori dan 

tinggi protein 

3. Berikan suplemen makanan  

Edukasi 

1. Anjurkan pasien duduk, jika mampu 

2. Ajarkan diet yang diprogramkan  

Kolaborasi 

Kolaborasi pemberian medikasi sebelum 

makan (mis. Pereda nyeri, antlemetik) dan 

kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis 

nutrient yang dibutuhkan. 
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D. Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan 

Tabel 3.17 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan 

Hari Ke I 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Hari / 

Tanggal 
Jam Implementasi Evaluasi 

1.  DS : 

- Klien mengatakan 

nyeri abdomen 

- Klien mengeluh 

tidak nyaman 

P : mukosa lambung 

teriritasi 

Q:seperti ditusuk-

tusuk 

R:Peristaltik abdomen  

S : skala nyeri 6  

T : Hilang timbul 

DO : 

-Klien             tampak 

merintih/menangis 

-Klien tampak gelisah 

-Klien tampak sulit 

tidur 

 

29 April 

2020 

09.00 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

09.20 

 

 

 

09.30 

 

 

- Mengidentifikasi nyeri yang 

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

Hasil : 

 P : Mukosa lambung teriritasi 

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Peristaltik abdomen  

S : Skala nyeri 6. 

T : Hilang timbul  

- Memonitor keberhasilan therapy 

komplementer yang sudah di berikan. 

Hasil : TD : 164/99 mmHg 

N : 116 x/m 

RR : 20x/menit 

SB : 36.6 0C 

- Memberikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri (Therapy 

kompres air hangat) 

Hasil : 

Klien diajarkan teknik kompres air 

hangat, ketika nyeri timbul. 

- Mengontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri ( Mis. Suhu 

S : - Klien mengatakan masih  

merasa nyeri  

O : - Klien tampak meringis dan 

gelisah memegang daerah 

nyeri 

- Skala 6 

A : Masalah nyeri akut belum 

teratasi 

P : Intervensi di lanjut dengan : 

- Kontrol lingkungan di 

pertahankan 

- Therapy teknik non 

farmakologis (Kompres air 

hangat) 

- Therapy amlodipine di 

pertahankan bila nyeri 

timbul 
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- TTV :  

TD : 164/99 mmHg 

N : 116x/m 

P : 20x/m 

S : 36.6 
o
C 

ruangan, pencahayaan, kebisingan) 

Hasil : 

Suhu ruangan di atur, pencahayaan di 

atur dan kebisingan di kurangi guna 

meningkatkan kenyamanan klien. 

- Kolaborasi pemberian analgetik 

Hasil : 

Pemberian Amlodipine ketika nyeri 

timbul 

 

2.  DS : 

-Klien    mengatakan      

makan cepat kenyang 

setelah makan  

-Nafsu makan 

menurun 

-Klien mengatakan 

mual   

DO : 

-Klien    mengatakan 

BB 3 kilo 58 kg 

turun menjadi 55 kg 

29 April 

2020 

09.00 

 

 

09.15 

 

 

 

09.20 

 

 

 

 

11.30 

 

 

- Mengidentifikasi kebutuhan kalori dan 

jenis nutrient 

Hasil : 

- Memonitor asupan makanan 

Hasil : 

- Menyajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

- Memberikan makanan sedikit-demi sedikit 

dengan kondisi hangat 

- Memonitor berat badan 

Hasil : 

- Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika 

perlu 

- Berikan makanan yang tinggi kalori dan 

tinggi protein 

- Kolaborasi Pemberian Medikasi  

Hasil : 

Pemberian pengobatan antlemetik 

S : - Klien mengatakan nafsu  

makan masih kurang  

O : - Klien mengatakan porsi 

makan belum habis dan 

BB masih menurun 

A : Masalah nutrisi belum 

teratasi 

P : Intervensi di lanjut dengan : 

- Menganjurkan klien untuk 

duduk, jika perlu  

- Mengajarkan diet  yang di 

programkan 
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-Membran     

mukosa pucat 

 

 

 

Hari Ke II 

No. Diagnosa 

Keperawatan 

Hari / 

Tanggal 

Jam Implementasi Evaluasi 

1.  DS : 

- Klien mengatakan 

nyeri abdomen 

- Klien mengeluh 

tidak nyaman 

P : mukosa lambung 

teriritasi 

Q:seperti ditusuk-

tusuk 

R:Peristaltik abdomen  

S : skala nyeri 6  

T : Hilang timbul 

DO : 

-Klien    tampak 

merintih/menangis 

-Klien tampak gelisah 

-Klien tampak sulit 

30 April 

2020 

09.00 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

09.20 

 

 

 

09.30 

 

 

- Mengidentifikasi nyeri yang 

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

Hasil : 

 P : Mukosa lambung teriritasi 

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Peristaltik abdomen  

S : Skala nyeri 6. 

T : Hilang timbul  

- Memonitor keberhasilan therapy 

komplementer yang sudah di berikan. 

Hasil : TD : 130/80 mmHg 

N : 98 x/m 

RR : 20x/menit 

SB : 36.6 0C 

- Memberikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri (Therapy 

kompres air hangat) 

Hasil : 

Klien diajarkan teknik kompres air 

hangat, ketika nyeri timbul. 

S : - Klien mengatakan masih  

merasa nyeri  

O : - Klien tampak meringis dan 

gelisah memegang daerah 

nyeri 

- Skala 4 

A : Masalah nyeri akut belum 

teratasi 

P : Intervensi di lanjut dengan : 

- Kontrol lingkungan di 

pertahankan 

- Therapy teknik non 

farmakologis (Kompres air 

hangat) 

- Therapy amlodipine di 

pertahankan bila nyeri 

timbul 
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tidur 

- TTV :  

TD : 164/99 mmHg 

N : 116x/m 

P : 20x/m 

S : 36.6 
o
C 

 

- Mengontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri (mis. Suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan) 

Hasil : 

Suhu ruangan di atur, pencahayaan di 

atur dan kebisingan di kurangi guna 

meningkatkan kenyamanan klien. 

- Kolaborasi pemberian analgetik 

Hasil : 

Pemberian Amlodipine ketika nyeri 

timbul 

2.  DS : 

-Klien  mengatakan      

makan cepat kenyang 

setelah makan  

-Nafsu makan 

menurun 

-Klien mengatakan 

mual   

DO : 

-Klien mengatakan 

BB 3 kilo 58 kg 

30 April 

2020 

09.00 

 

09.15 

 

 

09.20 

 

 

 

09.30 

 

 

- Mengidentifikasi kebutuhan kalori dan 

jenis nutrient 

Hasil : 

- Memonitor asupan makanan 

Hasil : 

- Menyajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

- Memberikan makanan sedikit-demi 

sedikit dengan kondisi hangat 

- Memonitor berat badan 

Hasil : 

- Lakukan oral hygiene sebelum makan, 

jika perlu 

- Berikan makanan yang tinggi kalori dan 

tinggi protein 

- Kolaborasi Pemberian Medikasi  

Hasil : 

S : - Klien mengatakan nafsu 

makan masih kurang  

O : - Klien mengatakan porsi 

makan belum  mulai 

kurang 

A : Masalah nutrisi sebagian 

teratasi 

P : Intervensi di lanjut dengan : 

- Menganjurkan klien untuk 

duduk   

- Mengajarkan diet  yang di 

programkan 
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turun menjadi 55 kg 

-Membran mukosa 

pucat 

 

Pemberian pengobatan antlemetik 

 

 

Hari Ke III 

 

No. Diagnosa 

Keperawatan 

Hari / 

Tanggal 

Jam Implementasi Evaluasi 

1.  DS : 

-Klien mengatakan 

nyeri abdomen 

-Klien mengeluh tidak 

nyaman 

P : mukosa lambung 

teriritasi 

Q:seperti ditusuk-tusuk 

R:Peristaltik abdomen  

S : skala nyeri 6  

T : Hilang timbul 

DO : 

-Klien  tampak 

merintih/menangis 

-Klien tampak gelisah 

01 Mei 

2020 

09.00 

 

 

 

 

 

09.15 

 

 

 

 

09.20 

 

 

 

09.30 

 

- Mengidentifikasi nyeri yang komprehensif 

(P,Q,R,S,T) 

Hasil : 

 P : Mukosa lambung teriritasi 

Q : Seperti ditusuk-tusuk 

R : Peristaltik abdomen  

S : Skala nyeri 6. 

T : Hilang timbul  

- Memonitor keberhasilan therapy 

komplementer yang sudah di berikan. 

Hasil : TD : 120/80 mmHg 

N : 80 x/m 

RR : 20x/menit 

SB : 36.6 0C 

- Memberikan teknik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri (Therapy 

kompres air hangat) 

S : - Klien mengatakan sudah 

tidak nyeri 

O : - Klien tampak tersenyum 

- Skala 2 

A : Masalah nyeri akut teratasi 

P : Intervensi dihentikan. 
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-Klien tampak sulit 

tidur 

- TTV :  

TD : 164/99 mmHg 

N : 116x/m 

P : 20x/m 

S : 36.6 
o
C 

 

 Hasil : 

Klien diajarkan teknik kompres air hangat, 

ketika nyeri timbul. 

- Mengontrol lingkungan yang memperberat 

rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, 

pencahayaan, kebisingan) 

Hasil : 

Suhu ruangan di atur, pencahayaan di atur 

dan kebisingan di kurangi guna 

meningkatkan kenyamanan klien. 

- Kolaborasi pemberian analgetik 

Hasil : 

Pemberian Amlodipine di hentikan 

 

2.  DS : 

-Klien  mengatakan      

makan cepat kenyang 

setelah makan  

-Nafsu makan menurun 

-Klien mengatakan 

mual   

DO : 

-Klien     mengatakan 

01 Mei 

2020 

09.00 

 

09.15 

 

 

09.20 

 

 

 

 

09.30 

 

 

- Mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis 

nutrient 

Hasil : 

- Memonitor asupan makanan 

Hasil : 

- Menyajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai 

- Memberikan makanan sedikit-demi sedikit 

dengan kondisi hangat 

- Memonitor berat badan 

Hasil : 

- Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika 

perlu 

- Berikan makanan yang tinggi kalori dan 

S : - Klien mengatakan makan 

sudah baik (habis 1 porsi) 

O : - Klien mengatakan mual 

dan muntah sudah tidak 

lagi 

A : Masalah nutrisi teratasi 

P : Intervensi dihentikan 
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BB 3 kilo 58 kg 

turun menjadi 55 kg 

-Membran     mukosa 

pucat 

 

tinggi protein. 

 

- Kolaborasi Pemberian Medikasi  

Hasil : 

Pemberian pengobatan analgetik 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan yang 

terjadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan pada klien 

dengan diagnosa medis Gastritis gangguan pemenuhan  kebutuhan rasa nyaman sistem 

pencernaan gastritis di ruang perawatan Anggrek BLUD RS Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

A. Pengkajian 

Sesuai dengan teori yang dijabarkan diatas penulis melakukan pengkajian 

pada Ny. M dengan menggunakan format pengkajian keperawatan medikal bedah, 

metode wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik untuk menambah data yang 

diperlukan. Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 28 April 2020 Ny. M 

mengatakan sakit di tinjau secara umum, maka hasil pengkajian pada tinjauan kasus 

tidak jauh berbeda dengan pengkajian pada tinjauan pustaka. Setelah penulis 

melakukan pengkajian  pada  Ny. M  dengan gangguan pemenuhan  kebutuhan rasa 

nyaman sistem pencernaan gastritis di ruang perawatan Anggrek BLUD RS 

Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka di  dapatkan  hasil  pengkajian  pada tinjauan 

kasus, nyeri abdomen, tidak nyaman, mual, , makan cepat kenyang setelah makan, 

nafsu makan menurun, BB menurun, membran mukosa pucat,  wajah tampak 

merintih/menangis, gelisah, sulit tidur dengan skala nyeri 6 (sedang). Saat 

dilakukan pemeriksaan tekanan darah didapatkan hasil 164/99 mmHg, Nadi 116 

kali/menit, Suhu 36.6 
o
C dan Pernapasan 20 kali/menit. Keluhan yang disampaikan 

tersebut sesuai dengan tanda dan gejala Gastritis menurut buku rencana asuhan 

keperawatan  medical-bedah   pedoman SDKI 2017, namun tidak semua gejala 

muncul dalam kasus tanda dan gejala gastritis. 

Pada pengkajian dalam tinjauan pustaka tidak ada diagnosa pada penyakit 

Gastritis tentang kerusakan integritas jaringan dan hambatan mobilitas fisik. 
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Sedangkan pada tinjauan kasus di jumpai tanda dan gejala gangguan pencernaan 

diakibatkan adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial. 

Untuk menegakkan diagnosa keperawatan Gastritis dalam hal ini diperlukan 

pemeriksaan diagnostik. Dimana pada tinjauan pustaka ditemukan pemeriksaan  

laboratorium dengan hasil Hemoglobin 8,9 g/dl (normal : 12-16 g/dl) namun tidak 

dimasukkan dalam diagnosa karena bukan keluhan utama klien, tetapi ditangani 

sesuai dengan tindakan keperawatan dan kolaborasi dengan dokter. Klien juga 

riwayat penyakit hipertensi diketahui  baru 1 bulan (riwayat keturunan) tidak masuk 

dalam diagnosa keperawatan namun ditangani sesuai asuhan tindakan keperawatan.   

Pemeriksaan  feses.  Pada tinjauan kasus juga dilakukan pemeriksaan diagnostik, 

tetapi pemeriksaan yang dilakukan itu laboratorium, sedangkan Endoskopi, 

Rontgen, Uji nafas urea, Pemeriksaan feses, tidak dilakukan pemeriksaan karena  

tidak ada anjuran dokter dan juga keterbatasan alat-alat fasilitas rumah sakit. 

B. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang menggambarkan respon 

manusia (keadaan sehat atau perubahan pola interaksi aktual/potensial) dari individu 

atau kelompok perawat secara legal mengidentifikasi dan perawat dapat 

memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan atau untuk 

mengurangi, menyingkirkan atau mencegah perubahan (Rohma dan Walid, 2012) 

Diagnosa yang dijumpai dalam kasus Ny. M dengan gangguan pemenuhan  

kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan gastritis yaitu : 

1. Nyeri Akut akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis : Inflamasi mukosa 

lambung 

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan 

berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 1 hari (SDKI, 

2017). 
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Nyeri terjadi diawali adanya faktor predisposisi yang menyebabkan 

terjadinya gastritis. (usia, mengonsumsi minuman beralkohol, merokok, stres, 

kurang olaraga, terlalu sering mengonsumsi obat), gastritis yang terasa panas dan 

perih di perut, sehingga menyebabkan terjadinya nyeri (uluhati). 

Berdasarkan data tersebut maka penulis mengangkat masalah keperawatan 

nyeri akut sebab berdasarkan teori SDKI (2017), menyatakan bahwa batasan 

karakteristik untuk mengangkat masalah keperawatan nyeri akut yaitu terdapat 

salah satu tanda atau data seperti mengeluh nyeri tekan pada abdomen. 

2. Defisit nutrisi dengan faktor psikologis keengganan untuk makan 

Gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa 

lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difus, atau lokal. Dua jenis gastritis yang 

sering terjadi adalah gastritis superfical akut dan gastritis atrofik kronis. Diagnosa 

keperawatan ini diangkat oleh penulis sebab berdasarkan hasil pengkajian 

diperoleh data secara subjektif  Ny. M dengan mengatakan nyeri abdomen, tidak 

nyaman, mual,  makan cepat kenyang, nafsu makan menurun dan data objektif 

berat badan menurun, membran mukosa pucat, tampak merintih/menangis, gelisah 

dan sulit tidur. 

Berdasarkan data tersebut maka penulis mengangkat masalah keperawatan 

Defisit nutrisi sebab berdasarkan teori SDKI (2017), menyatakan bahwa batasan 

karakteristik untuk mengangkat masalah keperawatan Defisit nutrisi yaitu terdapat 

salah satu tanda atau data seperti mengalami asupan nutrisi tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme. 

C. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan penulis tidak banyak menemui permasalahan dalam 

merencanakan intervensi. Sesuai permasalahan yang dialami pasien, maka rencana 

keperawatan juga menurut sesuai prioritas agar pemenuhan kebutuhan pasien dapat 

terpenuhi. Dan perencanaan yang ada pada tinjauan kasus tidak jauh berbeda dengan 

perencanaan pada tinjauan pustaka. 
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Seperti pada Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera Fisiologis : 

Inflamasi mukosa lambung karena peningkatan asam lambung. Pada tinjauan 

pustaka terdapat perencanaan periksa tanda-tanda vital, kaji skala nyeri, lokasi 

nyeri, atur posisi yang nyaman bagi pasien, ajarkan teknik distraksi dan relaksasi, 

dan kolaborasi dalam pemberian analgesik. Berdasarkan perencanaan tersebut 

penulis juga melakukan perencanaan yang tidak jauh berbeda dengan tinjauan 

pustaka. 

Diagnosa keperawatan Defisit nutrisi dengan factor psikologis keengganan 

untuk makan kurang dari kebutuhan  tubuh  berhubungan  dengan  pemenuhan  

nutrisi  tidak  adekuat.  Kaji status nutrisi dan faktor-faktor  penyebab kurangnya 

intake nutrisi, menganjurkan pasien makan dalam porsi kecil tapi sering, timbang 

berat badan setiap hari, dan kolaborasi dengan ahli gizi. Berdasarkan hal tersebut 

penulis melakukan perencanaan dalam diagnosa ini juga sesuai karena untuk 

memaksimalkan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. 

D. Intervensi Keperawatan 

Perencanaan adalah kategori dari perilaku keperawatan dimana tujuan yang 

berpusat pada klien dan hasil yang diperkirakan ditetapkan dan intervensi 

keperawatan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Penyusunan intervensi 

disesuaikan dengan teori asuhan keperawatan yang ada. Intervensi dari diagnosa 

pertama nyeri akut disusun sesuai dengan SDKI yaitu manajemen nyeri, intervensi 

yang diberikan adalah mengidentifikasi nyeri yang komprehensif, memonitor 

keberhasilan therapy komplementer yang sudah di berikan, memberikan teknik non 

farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (therapy nafas dalam), mengontrol 

lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, 

kebisingan) dan kolaborasi pemberian analgetik. 

Intervensi diagnosa kedua. Defisit nutrisi, Penyusunan intervensi disesuaikan 

dengan SDKI manajemen nutrisi, dengan identifikasi kebutuhan kalori dan jenis 

nutrient, identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, monitor berat 
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badan, monitor hasil laboratorium. Pelaksanaan rencana keperawatan mengacu pada 

rencana yang telah ditetapkan dalam teori. Namun, penulis tidak dapat melaksanakan 

semua rencana yang ada pada teori tetapi penulis melaksanakan semua rencana 

sesuai dengan diagnosa keperawatan pada Ny. M dengan gangguan pemenuhan  

kebutuhan rasa nyaman sistem pencernaan gastritis di ruang perawatan Anggrek 

BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka. Dalam rencana tindakan semua 

dilaksanakan oleh penulis untuk membantu melengkapi tindakan keperawatan maka 

penulis melihat tindakan yang dilakukan  perawat  ruangan,  penulis  melihat  dan  

membaca  di  buku  laporan tindakan yang ditulis oleh perawat. Tindakan 

keperawatan dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

E. Implementasi Keperawatan 

Implementasi merupakan inisiatif dari rencana tindakan yang spesifik untuk 

membantu pasien mencapai tujuan yang diharapkan (Nursalam, 2014). Berdasarkan 

hal tersebut penulis dalam mengelola pasien dalam implementasi dengan masing-

masing diagnosa. Implementasi keperawatan merupakan 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. Jadi, implemetasi keperawatan adalah kategori serangkaian perilaku 

perawat yang berkoordinasi dengan pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lain 

untuk membantu masalah kesehatan pasien yang sesuai dengan perencanaan dan 

kriteria hasil yang telah ditentukan dengan cara mengawasi dan mencatat respon 

pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Implementasi 

keperawatan pada Ny. M dengan kasus gastritis adalah : 

1. Nyeri Akut berhubungan dengan pencedera fisiologis : Inflamasi mukosa lambung. 

Implementasi keperawatan dibuat berdasarkan intervensi keperawatan yang 

telah disusun. Implementasi dari diagnosa pertama yaitu nyeri akut yaitu 

mengdentifikasi nyeri yang komprehensif, memonitor keberhasilan therapy 

komplementer yang sudah di berikan, memberikan teknik non farmakologis untuk 
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mengurangi rasa nyeri (Therapy nafas dalam), mengontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri (mis. Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) dan 

Kolaborasi pemberian analgetik. 

Implementasi hari I yang didapat pada Ny. M tanggal 29 April 2020 adalah 

mengidentifikasi nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera Fisiologis : 

Inflamasi mukosa lambung  karena peningkatan asam lambung. Pada diagnosa ini 

penulis selama 3 x 24 jam melakukan pengkajian nyeri dengan metode PQRST, dan 

respon pasien secara subyektif yaitu klien mengatakan nyeri pada pada perut P : 

mukosa lambung teriritasi, Q : seperti ditusuk-tusuk, R : Peristaltik abdomen, S : 

skala 6 (0-10), T : hilang timbul, respon obyektifnya wajah pasien tampak menahan 

area yang terkena. Tujuan dilakukan pengkajian nyeri yaitu untuk mengetahui 

tindakan perawatan selanjutnya untuk pasien. Dan untuk mengurangi nyeri penulis 

memberikan posisi yang nyaman dan melatih pasien distraksi dan relaksasi. Untuk 

diagnosa pertama penulis juga mengajarkan pada pasien untuk menghindari  

makanan  yang  dapat  meningkatkan  asam  lambung.  Monitoring tanda-tanda vital 

pada pasien untuk implementasi diagnosa pertama, tujuan dilakukannya monitoring  

tanda-tanda vital  ini  yaitu  untuk  mengetahui  tingkat kesehatan dari pasien dan 

mengetahui perkembangan kesehatan pasien. Dari tindakan implementasi ini 

diperoleh data tanda-tanda vital sebagai berikut : TD : 164/99 mmHg, Nadi : 116 

kali/menit, Suhu : 36,6 
0
C, Respirasi : 20 kali/menit. 

Implementasi hari II yang didapat pada Ny. M tanggal 30 April               

2020 adalah mengidentifikasi nyeri yang komprehensif (P,Q,R,S,T) dengan hasil  P: 

Mukosa lambung teriritasi, Q : Seperti ditusuk-tusuk, R : Peristaltik abdomen, S : 

Skala nyeri 4, T : Hilang timbul, memonitor keberhasilan therapy komplementer 

yang sudah di berikan dengan hasil : TD : 130/80 mmHg, N : 98 kali/menit, RR : 20 

kali/menit, SB: 36.6 
0
C, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri (Therapy kompres air hangat) dengan hasil Klien diajarkan teknik 

kompres air hangat, ketika nyeri timbul, mengontrol lingkungan yang memperberat 
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rasa nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) dengan hasil  suhu ruangan 

di atur, pencahayaan di atur dan kebisingan di kurangi guna meningkatkan 

kenyamanan klien, Kolaborasi pemberian analgetik dengan hasil Pemberian 

Amlodipine ketika nyeri timbul. 

Implementasi hari III yang didapat pada Ny. M tanggal 01 Mei               

2020 adalah mengidentifikasi nyeri yang komprehensif (P,Q,R,S,T) dengan Hasil    

P : mukosa lambung teriritasi, Q : Seperti ditusuk-tusuk, R : Peristaltik abdomen, S : 

Skala nyeri 2, T : Tidak ada, Memonitor keberhasilan therapy komplementer yang 

sudah di berika dengan hasil  TD : 120/80 mmHg, RR : 20 kali/menit, nadi 80 

kali/m dan SB : 36 
0
C, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa 

nyeri (Therapy nafas dalam) dengan hasil Klien dapat melakukan therapy nafas 

dalam dengan mandiri, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. 

Suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) dengan hasil, kontrol lingkungan 

dilakukan jika di perlukan, kolaborasi pemberian analgetik dengan hasil pemberian 

Amlodipine dihentikan. Berdasarkan hal-hal di atas penulis melakukan 

implementasi sesuai dengan tinjauan teori yang ada. 

2. Defisit nutrisi dengan factor psikologis keengganan untuk makan 

Implementasi dari diagnosa kedua yaitu defisit nutrisi yaitu manajemen 

nutrisi. Implementasi hari I yang didapat pada Ny. M tanggal 29 April 2020 adalah 

mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient, memonitor asupan makanan, 

monitor berat badan, dengan menganjurkan klien porsi makan dihabiskan sedikit 

demi sedikit sehingga terpenuhi asupan nutrisi terpenuhi. Dalam konsep asuhan 

keperawatan klien terdapat  anemia dan hipertensi (tidak masuk dalam masalah 

utama), namun diatasi sesuai dengan konsep keperawatan dikolaborasikan dengan 

dokter pemberian pengobatan sesuai instruksi.  

Implementasi hari II defisit nutrisi yang didapat pada Ny. M tanggal 30 April 

2020 adalah mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient, memonitor 

asupan makanan, menyajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, 
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memberikan makanan sedikit demi sedikit dengan kondisi hangat, memonitor 

berat badan. Lakukan oral hygiene sebelum makan, berikan makanan yang tinggi 

kalori dan tinggi protein serta kolaborasi pengobatan anlemetik. 

Implementasi hari III defisit nutrisi yang didapat pada Ny. M tanggal 01 Mei 

2020 adalah mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient dengan hasil 

memonitor asupan makanan dengan hasil menyajikan makanan secara menarik dan 

suhu yang sesuai, memberikan makanan sedikit-demi sedikit dengan kondisi 

hangat, memonitor berat badan hasil lakukan oral hygiene sebelum makan, jika 

perlu, berikan makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein, kolaborasi Pemberian 

Medikasi dengan hasil pemberian pengobatan analgetik dihentikan. 

Berdasarkan implementasi yang ada dilapangan dan teori tidak terdapat 

kesenjangan karena implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan intervensi. 

F. Evaluasi 

Evaluasi adalah tahap yang menetukan apakah tujuan yang telah ditetapkan 

akan menentukan mudah atau sulitnya dalam melaksanakan evaluasi. Evaluasi 

keperawatan  adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk menentukan 

apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, 

merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan (Manurung, 2011). 

Evaluasi dilakukan setiap kali implementasi dilakukan, Evaluasi yang dilakukan pada 

diagnosa keperawatan Nyeri akut dan defisit nutrisi pada hari ketiga evaluasi pada 

tanggal 01 Mei 2020 didapatkan hasil : 

1. Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis : Inflamasi mukosa 

lambung 

Data Subjektif klien mengatakan nyerinya berkurang (skala nyeri 2), Klien 

dapat melakukan therapy nafas dalam dengan mandiri, kontrol lingkungan dapat 

dilakukan jika di perlukan dan pemberian Aminophiline dihentikan. Hasil data 

objektif didapatkan data klien tidak lagi meringis dan gelisah, hasil pemeriksaan 

tanda - tanda vital didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali/menit, 
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pernafasan 20 kali/menit dan suhu 36 ̊C.  

Pada diagnosa Nyeri Akut berhubungan dengan Gastritis ini teratasi 

sebagian, karena dalam proses implementasi nyeri membutuhkan proses dan waktu 

dalam penerapannya untuk mendapatkan kriteria hasil nyeri yang terkontrol, dalam 

hal ini membutuhkan perawatan yang berlanjut dengan intervensi yang sama agar 

diagnosa nyeri akut dapat teratasi. 

2. Defisit nutrisi dengan faktor psikologis keengganan untuk makan 

Pada diagnosa Nyeri  akut  berhubungan  dengan  agen pencedera 

Fisiologis : Inflamasi mukosa lambung. Yang sudah di evaluasi pada tanggal         

01 Mei 2020 klien mengatakan nyeri berkurang dari skala 6 ke skala 2. Keadaan 

umum baik, klien tampak rileks, pemeriksaan tanda-tanda vital TD : 120/80mmHg, 

Nadi : 80 kali/menit, Suhu :36 
0
 C, Respirasi : 20 kali/menit. Pada diagnosa nyeri 

akut ini masalah hanya teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan oleh perawat 

jaga. 

Pada diagnosa defisit nutrisi dengan faktor psikologis keengganan untuk 

makan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan pemenuhan nutrisi tidak 

adekuat. Yang sudah di evaluasi pada tanggal 01 Mei 2020 klien mengatakan sudah 

tidak sering mual dan nafsu makan mulai ada sedikit. Keadaan umum baik, 

makan/minum : ¼ porsi 4-5 gelas dalam sehari, pemeriksaan tanda-tanda vital TD : 

120/80mmHg, Nadi : 80 kali/menit, Suhu : 36 
0
C, Respirasi : 20 kali/menit. Pada 

diagnosa defisit nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

pemenuhan nutrisi tidak adekuat ini masalah hanya teratasi sebagian dan intervensi 

dilanjutkan oleh perawat jaga. 

Hasil penilaian terhadap keberhasilan yang penulis lakukan pada Ny. M 

umumnya masalah belum dapat teratasi/terpecahkan. Keempat diagnosa yang 

penulis temukan dalam studi kasus belum dapat teratasi sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan karena pasien telah lama menderita penyakit gastritis sehingga 

memerlukan waktu yang relatif lama untuk penyembuhannya. Meskipun demikian 
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ketiga diagnosa tersebut pada dasarnya mengalami kemajuan-kemajuan yang cukup 

berarti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan 

secara langsung  pada pasien  dengan  diagnosa gangguan pemenuhan  kebutuhan rasa 

nyaman sistem pencernaan gastritis di ruang perawatan Anggrek BLUD RS Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sekaligus 

saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien 

dengan diagnosa medis gastritis. 

A. Simpulan 

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan pada 

pasien dengan diagnosa gangguan pemenuhan  kebutuhan rasa nyaman sistem 

pencernaan gastritis di ruang perawatn Anggrek BLUD RS Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka,  maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengkajian pada Ny. M didapatkan keluhan utama mengatakan nyeri 

abdomen, tidak nyaman, mual,  makan cepat kenyang, nafsu makan menurun 

dan data objektif berat badan menurun, membran mukosa pucat, tampak 

merintih/menangis, gelisah dan sulit tidur dan pemeriksaan tanda-tanda vital : 

TD : 120/80 mmHg, Nadi: 80 kali/menit, Suhu : 36 ºC, RR : 20 kali/menit. 

2. Diagnosa keperawatan yang ditegakkan adalah nyeri akut berhubungan dengan 

berhubungan dengan agen pencedera Fisiologis : Inflamasi mukosa lambung  

dan defisit nutrisi dengan faktor psikologis keengganan untuk makan. 

3. Intervensi keperawatan yang ditegakkan pada diagnosis Nyeri akut adalah    

intervensi manajemen nyeri berhubungan dengan agen pencedera Fisiologis : 

Inflamasi mukosa lambung dan pada diagnosa defisit nutrisi ditetapkan 

intervensi manajemen nutrisi dengan asupan yang cukup kebutuhan 

metabolisme. 
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4. Tahap pelaksanaan asuhan keperawatan Ny. M didasarkan pada perencanaan 

yang telah disusun penulis bersama pasien dan keluarga, Implementasi dilakukan 

selama 3 hari dari tanggal 28-30 April sampai dengan 01 Mei 2020.  

5. Dalam mengevaluasi proses keperawatan pada pasien dengan gastritis selalu 

mengacu pada tujuan pemenuhan kebutuhan pasien. Hasil evaluasi yang 

dilakukan selama tiga hari masalah nyeri akut teratasi sebagian yaitu terjadi 

penurunan nyeri skala 6 menjadi skala 2 belum dapat teratasi karena klien 

telah lama menderita penyakit gastritis sehingga memerlukan waktu yang relatif 

lama untuk penyembuhannya dan pada diagnosis defisit nutrisi sudah teratasi 

kerena nafsu makan pasien sudah baik, porsi makan sudah dihabiskan meskipun 

berat badan belum meningkat. 

B. Saran 

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan 

yang baik dan keterlibatan pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya. 

2. Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan tim 

kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

diagnosa gastritis. 

3. Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah 

baiknya diadakan suatu seminar atau sutau pertemuan yang membahas tentang 

masalah kesehatan yang ada pada pasien. 

4. Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep manusia 

secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan. 
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