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MOTTO 

 
THERE IS ONLY ONE THING THAT MAKES A DREAM IMPOSSIBLE TO 

ACHIEVE : THE FEAR OF FAILURE 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat pada umumnya mengenal gastritis dengan sebutan penyakit maag 

yaitu penyakit yang menurut mereka bukan suatu masalah yang besar, gastritis 

terjadi pada semua usia mulai dari anak-anak hingga lansia. Banyak orang yang 

tidak memperhatikan kesehatannya, terutama makanan yang dikonsumsi sehari- 

hari. Dan banyak orang yang mengabaikan gejala awal gastritis sehingga dapat 

menimbulkan berbagai masalah keperawatan pada klien, salah satunya yaitu akibat 

dari kurangnya pegetahuan klien untuk mengatasi gejalanya sehingga 

mengakibatkan intake nutrisi tidak adekuat dan menyebabkan klien mengalami 

ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh (Putra, 2012). Fenomena 

yang terjadi saat ini adalah banyak masyarakat yang menganggap remeh, dan 

menganggap gastritis adalah penyakit yang sederhana sehingga penderita sering 

kali mengabaikan gejala yang dirasakan. Banyak masyarakat yang menganggap 

penyakit gastritis sebagai keadaan sakit perut biasa sehingga masyarakat melalukan 

tindakan tradisional dengan memarut bawang merah dan mencampurkan sedikit 

dengan minyak kayu putih lalu dioleskan ke perut dan punggung (Suryono,2016). 

Fenomena yang terjadi di desa Candi Negoro yaitu penderita gastritis belum 

mengetahui diet yang tepat, kebanyakan dari mereka mengonsumsi makanan yang 

tinggi asam dan pedas, dan juga banyak penderita gastritis yang menganggap bahwa 

penyakit gastritis merupakan keadaan sakit perut biasa sehingga mereka tidak 

pernah memeriksakan di fasilitas kesehatan. 

Menurut Word Health Organization (WHO) tahun 2017 mengemukakan 

jumlah kasus gastritis diseluruh dunia mencapai 1,8-2,1 juta dari jumlah penduduk 
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setiap tahunnya, di Inggris (22%), China (31%), Jepang (14,5%), Kanada (35%) 

dan Perancis (29,5%). Di Asia Tenggara sekitar 586.635 kasus dari jumlah 

penduduk setiap ahunnya. Angka kejadian gastritis di Indonesia menurut World 

Health Organization (WHO) tahun 2017 adalah 40,8%. Angka kejadian gastritis di 

Indonesia cukup tinggi dengan prevalensi 274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa 

penduduk (Kurnia, 2011). Prevalensi di Jawa Timur pada tahun 2011 mencapai 

44,5% yaitu dengan jumlah 58.116 kejadian (Dinkes Jatim, 2011). 

Gastritis akut biasanya disebabkan karena pola makan yang tidak teratur dan 

faktor isi atau jenis makanan yang iritatif terhadap mukosa lambung. Gastritis akut 

juga dapat disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi alkohol, kafein dan 

penggunaan obat analgesik seperti aspirin yang tidak sesuai aturan pakai. Gastritis 

akut juga dapat dipicu oleh peningkatan sekresi asam lambung. Sedangkan gastritis 

kronis terjadi karena infeksi bakteri Helicobacter Pylori. Organisme ini meyerang 

sel permukaan gaster, memperberat timbulnya kematian sel sehingga terjadi respon 

kronis pada gaster, yaitu disfungsi kelenjar (Diyono & Mulyanti, 2013). Kurangnya 

pengetahuan penderita gastritis tentang penatalaksanaan penyakit ini 

mengakibatkan tidak segera ditangani dan menimbulkan komplikasi yaitu 

perdarahan, kanker lambung, muntah darah dan ulkus peptikum (Muttaqin & Sari, 

2011). 

Berdasarkan hal tersebut maka peran perawat sangat penting dalam aspek 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam aspek promotif yaitu dengan 

cara memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya konsumsi makanan 

yang bergizi dan higienis. Aspek preventif yaitu mencegah penyakit gastritis 

dengan cara menjaga pola atau gaya hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan 
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yang pedas dan asam. Aspek kuratif dengan berkolaborasi dengan dokter untuk 

memberikan pengobatan seperti antimikroba untuk membasmi mikroba, penyebab 

infeksi pada manusia, ditentukan harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi 

mungkin dan antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh, dari suhu tubuh tinggi 

menjadi suhu tubuh normal. Aspek kuratif untuk tindakan mandiri perawat yaitu 

dengan menganjurkan pasien makan porsi sedikit tapi sering, makan selagi hangat. 

Sedangkan untuk aspek rehabilitatif yaitu pemulihan kesehatan melalui istirahat 

dan tirah baring yang cukup serta menghindari makanan yang merangsang lambung 

dengan cara mengonsumsi nasi padat dan lauk rendah selulossa dalam jangka waktu 

tertentu sampai lambung dalam kondisi baik kembali. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam kasus ini adalah “Bagaimanakah asuhan 

keperawatan pada lansia Ny. L dengan masalah keperawatan 

Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh pada diagnosa 

medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo ?” 

 
 

1.3 Tujuan 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada lansia Ny. L dengan masalah 

keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh 

pada diagnosa medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1.3.2.1 Mengkaji lansia Ny. L dengan masalah keperawatan Ketidakseimbangan 

Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh pada diagnosa medis Gastritis Di 

Desa Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo. 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada lansia Ny. L dengan masalah 

keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh 

pada diagnosa medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo. 

1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan pada lansia Ny. L dengan masalah 

keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh 

pada diagnosa medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo. 

1.3.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan pada lansia Ny. L dengan masalah 

keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh 

pada diagnosa medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo. 

1.3.2.5 Mengevaluasi lansia Ny. L dengan masalah keperawatan 

Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh pada diagnosa 

medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo. 

1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada lansia Ny. L dengan 

masalah keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan 

Tubuh pada diagnosa medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu 

Sidoarjo. 
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1.4 Manfaat 

 

Terkait dengan tujuan, maka tugas ini dapat memberi manfaat : 

 

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada lansia dengan 

masalah keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan 

Tubuh pada diagnosa medis Gastritis Di Desa Candi Negoro Wonoayu 

Sidoarjo. 

1.4.2 Secara praktis, tugas ini akan bermanfaat bagi : 

 

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di Rumah Sakit 

 

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di RS agar 

dapat melakukan asuhan keperawatan lansia dengan masalah keperawatan 

Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh pada diagnosa 

medis Gastritis dengan baik. 

1.4.2.2 Bagi peneliti 

 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan 

lansia dengan masalah keperawatan ketidakseimbangan Nutrisi Kurang 

Dari Kebutuhan Tubuh pada diagnosa medis Gastritis. 

1.4.2.3 Bagi profesi kesehatan 

 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan lansia dengan 

masalah keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan 

Tubuh pada diagnosa medis Gastritis. 
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1.5 Metode Penulisan 

 

1.5.1 Metode 

 

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa atau 

gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan 

yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan studi pendekatan 

proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, diagnosis, 

perencanaan, dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

1.5.2.1 Wawancara 

 

Data diambil atau diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, keluarga 

maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien. 

 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya 

1.5.3 Sumber Data 

 

1.5.3.1 Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien. 

 

1.5.3.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang terdekat 

klien, catatan medik perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim kesehatan 

lain. 
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1.5.4 Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan dengan 

judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus ini, secara keseluruhan dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1.6.1 Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi. 

1.6.2 Bagian inti, terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

berikut ini : 

Bab 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan studi kasus. 

Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis dan 

asuhan keperawatan klien dengan diagnosa gastritis serta kerangka 

masalah. 

Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi data hasil pengkajian, 

diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. 

Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus. 

Bab 5 : Penutup berisi tentang kesimpula dan saran. 

 

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit 

dan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami Gastritis Degan Masalah 

Keperawatan Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh. Konsep 

penyakit ini akan diuraikan definisi, etiologi, dan cara penanganan secara medis. 

Asuhan Keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang muncul pada penyakit 

Gastritis dengan melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi. 

2.1 Konsep Penyakit Gastritis 

 

2.1.1 Definisi 

 

Gastritis adalah peradangan yang mengenai mukosa lambung, peradangan 

ini mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel 

mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran 

pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada 

lambung (Sukarmin,2013). 

Gastritis merupakan peradangan (pembengkakan) pada mukosa lambung 

ditandai dengan tidak nyaman pada perut bagian atas, rasa mual, muntah, nafsu 

makan menurun, rasa penuh atau cepat kenyang (Ratu & Adwan, 2013). 

2.1.2 Klasifikasi 

 

2.1.2.1 Gastritis Akut 

 

Gastritis akut adalah peradagan pada dinding lambung yang timbul secara 

mendadak dan cepat sembuh dengan sendirinya (Mutaqin & sari, 2011). 
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2.1.2.2 Gastritis Kronis 

 

Gastritis kronis adalah peradangan pada dinding lambung yang timbul secara 

perlahan dan berlangsung lama (Mutaqin & Sari, 2011). 

2.1.3 Etiologi 

 

2.1.3.1 Gastritis akut 

 

1) Pola makan tidak teratur 

 

Pola makan yang tidak teratur mengakbiatkan lambung menjadi sensitif 

bila asam lambung meningkat 

2) Penggunaan obat anti inflamasi non steroid (OAINS) 

 

Obat analgesik seperti aspirin dan ibuprofen dengan dosis tinggi dapat 

menyebabkan peradangan pada lambung dengan cara mengurangi 

prostaglandin yang berfungsi melindungi lambung 

3) Mengkonsumsi alkohol berlebih 

 

Alkohol dapat mengiritasi dan mengikis mukosa pada dinding lambung 

dan membuat dinding lambung lebih rentan terhadap asam lambung 

4) Mengkonsumsi kafein seperti kopi dan teh 

 

Kandungan kafein pada kopi dan teh bisa menstimulasi produksi asam 

lambung sehingga menyebabkan terjadinya gastritis 

5) Mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam 

 

Mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam dapat memicu nyeri 

uluh hati yang terasa perih seperti terbakar 

6) Merokok 

 

Rokok dapat menigkatkan sekresi asam lambung sehingga dapat 

menimbulkan terjadinya iritasi mukosa lambung (Nuari, 2015). 
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2.1.3.2 Gastritis Kronis 

 

Gastritis kronik disebabkan karena infeksi bakteri Helicobacter 

Pylori. Organisme ini menyerang sel permukaan gaster, memperberat 

timbulnya kematian sel sehingga terjadi respon kronis pada gaster yaitu 

disfungsi kelenjar (Diyono & Mulyanti, 2013). 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

 

Tanda dan gejala yang biasanya dijumpai pada gastritis yaitu nyeri 

epigastrium, rasa perih di ulu hati, mual sampai muntah, nafsu makan menurun, 

rasa penuh atau cepat kenyang, perut kembung, nyeri saat lapar, regurgitasi (keluar 

cairan dari lambung secara tiba-tiba), melena (feses gelap yang mengandung darah) 

(Rika, 2016) 

2.1.5 Patofisiologi 

 

Gastritis dapat terjadi karena pajanan beberapa faktor atau agen termasuk 

OAINS, refluks garam empedu yang mengakibatkan kondisi hemoragi, erosi dan 

ulkus. Akibat pengaruh gravitasi, agen ini akan berada pada distal atau yang 

terdekat dengan area akumulasi agen. Mekanisme utama dari injuri adalah 

penurunan sintetis prostaglandin yang bertanggung jawab memproduksi mukosa 

dari pengaruh asam lambung. Pengaruh pada kodisi lama akan menyebabkan 

terjadinya fibrosis dan struktur pada bagian distal. 

Infeksi bakteri merupakan penyebab lain yang dapat meningkatkan 

peradangan pada mukosa lambung. Helycobacter Pylori merupakan bakteri utama 

yang paling sering menyebabkan terjadinya gastritis. Prevalensi terjadinya infeski 

oleh Helicobcter Pylori pada individu tergantung dari faktor usia, sosial ekonomi, 

dan ras. Pada beberapa studi di Amerika Serikat, didapatkan infeksi Helicobacter 
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Pylori pada anak-anak sebesar 20%, pda usia 40 tahun sebesar 50%, dan pada usia 

lanjut sebesar 60%. Hal ini menggambarkan bahwa, semakin meningkatnya usia, 

maka akan semakin meningkat pula rasio mengalami infeksi Helicobacter Pylori. 

Proses bagaimana bakteri ini melakukan transmisi pada manusia masih belum 

diketahui secara pasti, tetapi pada beberapa studi dipercaya bahwa transmisi bakteri 

antara individu satu ke individu lain dapat terjadi melalui rute oral-fekal, selain itu, 

dapat juga karena mengkonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi. Kondisi 

ini sering terjadi pada paien dengan golongan ekonomi rendah, akibat buruknya 

sanitasi dan buruknya status hygiene nutrisi. 

Gastritis akibat infeksi Helicobacter Pylori biasanya bersifat asimtomatik. 

Bakteri yang masuk akan memproteksi dirinya dengan lapisan mucus. Proteksi di 

lapisan ini akan menutupi mukosa lambung dan melindungi dari asam lambung. 

Penetrasi atau daya tembus bakteri ke lapisan mukosa menyebabkan terjadinya 

kontak dengan sel-sel epitel lambung dan terjadi adhesi (perlengketan) sehingga 

menghasilkan respon peradagan melalui pengaktifan enzim untuk mengaktifkan IL- 

8 (Interleukin-8). Hal tersebut menyebabkan fungsi barrier lambung terganggu dan 

terjadilah gastritis (Muttaqin & Sarii, 2013) 

2.1.6 Pemeriksaan Penunjang 

 

2.1.6.1 Pemeriksaan Darah 

 

Tes ini digunakan untuk memeriksa adanya antibodi H. Pylori dalam 

darah. Hasil tes yang positif menunjukkan bahwa klien pernah kontak dengan 

bakteri pada suatu waktu. Tes darah dapat juga dilakukan untuk memeriksa 

anemia, yang terjadi akibat perdarahan lambung gastritis. 
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2.1.6.2 Pemeriksaan Feses 

 

Tes ini memeriksa apakah terdapat H. Pylori dalam feses atau tidak. 

Hasil yang positif dapat mengidentifikasikan terjadinya infeksi, pemeriksaan 

juga dilakukan terhadap adanya darah dalam feses. Hal ini menunjukkan 

adanya perdarahan pada lambung. 

2.1.6.3 Endoskopi 

 

Endoskopi bisa digunakan untuk memeriksa kerongkongan, lambung 

atau usus untuk mendapatkan contoh jaringan untuk biopsy dari lapisan 

lambung. Contoh tersebut kemudian diperiksa dibawah mikroskop untuk 

mengetahui apakah lambung terinfeksi oleh Helicobacter pylori. 

2.1.6.4 Rontgen saluran cerna bagian atas 

 

Tes ini dilakukan untuk melihat adanya tanda-tanda gastritis atau 

penyakit pencernaan lainnya. Biasanya akan diminta menelan cairan barium 

terlebih dahulu sebelum dilakukan rontgen. Cairan ini akan melapisi saluran 

cerna dan akan terlihat lebih jelas ketika di rontgen (La Ode, 2012). 

2.1.7 Komplikasi 

 

Bila tidak ditangani dengan tepat dapat mengakibatkan komplikasi 

sebagai berikut : 

2.1.7.1 Perdarahan 

 

2.1.7.2 Kanker lambung 

 

2.1.7.3 Muntah darah 

 

2.1.7.4 Ulkus peptikum 

 

2.1.7.5 Anemia 

 

(Muttaqin & Sari, 2011) 
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2.1.8 Penatalaksanaan 

 

2.1.8.1 Penatalksanaan Farmakologi 

 

Obat-obatan yang mengurangi jumlah asam di lambung dan dapat 

mengurangi gejala yang mungkin menyertai gastritis dan meningkatkan 

penyembuhan lapisan perut. 

Pengbatan meliputi : 

 

1) Antasida doen yang berisi aluminium, karbonat kalsium dan 

magnesium, untuk mengurangi gejala yang berhubungan dengan 

kelebihan asam lambung, tukak lambung, gastritis, dengan gejala mual, 

nyeri lambung, nyeri ulu hati dan perasaan penuh pada lambung 

2) Histamine (H2) blocker, seperti ranitidine, untuk pengobatan jangka 

pendek untuk menangani kelbihan asam di lambung 

3) Inhibitor Pompa Proton (PPI), seperti omeprazole untuk pengobatan 

jangka pendek untuk menrunkan kadar asam lambung dan meredakan 

gejala gastritis 

4) Lanzopraole, pengobatan jangka pendek untuk menurunkan produksi 

asam berlebih pada lambung (Sukarmin, 2013). 

2.1.8.2 Penatlaksanaan Non-Farmakologi 

 

1) Menghindari makanan yang dapat meningkatkan asam lambung 

 

2) Menghindari faktor resiko seperti, alkohol, makanan yang pedas, obat- 

obatan yang berelbihan, nikotin, rokok dan stress. 

3) Mengatur pola makan 

 

4) Istirahat yang cukup 
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2.2 Konsep Lansia 

 

2.2.1 Definisi 

 

Menurut World Healt Organization (WHO) lansia adalah seseorang yang 

telah memasuki usia 60 tahun keatas yang telah memasuki tahapa akhir dari fase 

kehidupannya dan akan terjadi proses anging process atau proses penuaan. 

2.2.2 Klasifikasi Lansia 

 

Klasifikasi menurut Muhit (2016) dibagi menjadi : 

 

2.2.2.1 Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun 

 

2.2.2.2 Lanjut usia (elderly), antara 60 sampai 74 tahun 

 

2.2.2.3 Lanjut usia tua (old), antara 60 sampai 75 dan 90 tahun 

 

2.2.2.4 Usia sangat tua (very old), diatas 90 tahun 

 

2.2.3 Ciri-ciri Lansia 

 

Menurut Depkes RI (2016), cir-ciri lansia sebagai berikut : 

 

2.2.3.1 Lansia merupakan periode kemunduran 

 

Kemunduran pada lansia salah satunya disebbakan karena faktor 

motivasi, faktor motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam 

kemunduran lansia. Contohnya lansia yang memiliki motivasi rendah dala 

melakukan aktivitas, maka akan mempercepat kemunduran fisik. Sebaliknya 

lansia yang memiliki motivasi tinggi dalam melakukan aktivitas, maka akan 

memperlambat kemunduran fisik. 

2.2.3.2 Lansia memiliki status kelompok minoritas 

 

Kondisi sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan 

terhadap orang lanjut usia yang diakibatkan oleh pendapat-pendapat klise 

yang jelek terhadap lansia. Contohnya seperti, lansia lebih suka 
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mempertahankan pendapatnya sendiri dari pada mendengarkan pendapat dari 

orang lain. 

2.2.3.3 Menua membutuhkan sebuah peran 

 

Perubahan tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami 

kemunduran dalam segala hal dan perubahan peran tersebut sbaiknya 

dlakukan atas keinginannya sendiri bukan karena atas dasar tekanan dari 

lingkungan. 

2.2.3.4 Penyesuaian yang buruk pada lansia 

 

Perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung 

mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan 

bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perilaku yang buruk itu membuat 

penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. 

2.2.4 Perubahan Pada Lansia 

 

Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara 

degenerative yang akan berdampak pada perubahan-perubahan pada diri manusia, 

tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga kognitif, perasaan, social dan seksual 

(Azizah & Lilik, 2011). 

2.2.4.1 Perubahan Fisik 

 

1) Sistem Indera 

 

Sistem pendengaran : Prebiakusis (gangguan pada pendengaran) 

oleh karena hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada teinga 

dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara 

yang tidak jelas, kata-kata yang sulit dimengerti, 50% terjadi pada usia 

diatas 60 tahun. 
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2) Sistem Integumen 

 

Pada lania kulit mengalami atropi, kendur, tidak elastis, kering 

dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan 

berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atropi glandula sebasea dan 

glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal 

dengan liver spot. 

3) Sistem Muskuloskeletal 

 

Perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia : Jaringan 

penghubung kolagen dan elastin), kartilago, tulang, otot dan sendi. 

Kolagen sebagai pendukung utama kulit, tendon, tulang, kartilago dan 

jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan yang tidak 

teratur. 

(1) Krtilago : jaringan kartilago pada persendian menjadi lunak dan 

mengalami granulasi, sehingga permukaan sendi menjadi rata. 

Kemampuan kartilago untuk regenerasi berkurang dan degenerasi yang 

terjadi cenderung kearah progresif, konsekuensinya kartilago pada 

persendian menjadi rentan terhadap gesekan. 

(2) Tulang : berkurangnya kepadatan ulang setelah diamati adalah bagian 

dari penuaan fisiologi, sehigga akan mengakibatkan nyeri, deformitas, 

fraktur. 

(3) Otot : perubahan struktur otot pada penuaan sangat bervariasi, 

penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, peningkata jaringan 

penghubung dan jaringan lemak pada otot mengakibatkan efek negatif. 
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(4) Sendi : pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti tndon, ligament 

dan fasia mengalami penuaan elastisitas. 

4) Sistem Kardiovaskuler 

 

Perubahan pada sistem kardiovaskuler pada lansia adalah massa 

jantung bertambah, ventrikel kiri mengalami hipertropi sehingga 

peregangan jantung berkurang, kondisi ini terjadi karena perubahan 

jaringan ikat. Perubahan ini disebabkan oleh penumpukan lipofusin, 

klasifikasi SA Node dan jaringan konduksi berubah menjadi jaringan 

ikat. 

5) Sistem Respirasi 

 

Pada proses penuaan terjadi perubahan jaringan ikat paru, 

kapasitas total paru etap tetapi volum cadangan paru bertambah untuk 

mengkompensasi kenaikan ruang paru, udara yang mengalir ke paru 

berkurang. Perubahan pada otot, kartilago, dan sendi torak 

mengakibatkan gerakan pernapasan terganggu dan kemampuan 

peregngan toraks berkurang. 

6) Pencernaan dan Metabolisme 

 

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti 

penurunan produksi sebagai kemunduran fungsi yang nyata karena 

kehilangan gigi, indra pengecap menurun, rasa lapar menurun 

(kepekaan rasa lapar menurun), liver (hati) makin mengecil dan 

mnurunnya tempat penyimpanan, dan berkurangnya aliran darah. 
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7) Perkemihan 

 

pada sistem perkemihan terjadi perubahan yang signifikan. 

Banyak fungsi yang mengalami kemunduran, contohnya laju filtras, 

ekskresi, dan reabsorpsi oleh ginjal. 

8) Sistem Saraf 

 

Sistem susunan saraf mengalami perubahan anatomi da atropi 

yang progresif pada serabut saraf lansia. Lansia mengalami penurunan 

koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

9) Sistem Reproduksi 

 

Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan menciutnya 

ovary dan uterus. Terjadi atropi payudara. Pada laki-laki testis masih 

dapat memroduksi spermatozoa, meskipun adanya penurunan secara 

berangsur-angsur. 

2.2.4.2 Kognitif 

 

1) Daya ingat (Meory) 

 

2) IQ (Intellegent Quotient) 

 

3) Kemampuan belajar (Learning) 

 

4) Kemampuan pemahaman (Comprehension) 

 

5) Pemecahan masalah (Problem Solving) 

 

6) Pengambilan keputusan (Decision Making) 

 

7) Kebijakan (Wisdom) 

 

8) Kinerja (Performance) 

 

9) Motivasi (Motivation) 
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2.2.4.3 Perubahan Mental 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. 

 

1) Pertama-tama perubahan fisik, khususnya organ perasa 

 

2) Kesehatan umum 

 

3) Tingkat Pendidikan 

 

4) Keturunan (Hereditas) 

 

5) Lingkungan 

 

6) Ganggua saraf panca indera, timbul kebututaan dan ketulian. 

 

7) Gangguang konsep diri akibat kehilangan jabatan. 

 

8) Rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubunngan dengan teman 

dan keluarga. 

9) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik, perubahan terhadap gambaran 

diri, perubahan konsep diri. Perubahan spiritual agama atau 

kepercayaan makin terintegrasi dalam kehidupannya. Lansia semakin 

matang (mature) dalam kehidupan keagamaan. Hal ini terlihat dalam 

berfikir dan bertidak sehari-hari. 

2.2.4.4 Perubahan Psikososial 

 

1) Kesepian 

 

Terjadi pada saat pasangan hidup atau tman dekat eninggal 

terutama jika lansia mengalami pnurunan Kesehatan, seperti menderita 

penyakit fisik berat, gangguan mobilitas atau gangguan sensorik 

terutama pendengaran. 
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2) Duka Cita (Bereavement) 

 

Meninggalnya pasangan hidup, teman dekat, atau bahkan hewan 

kesayangan dapat meruntuhkan pertahanan jiwa yang telah rapuh 

pada lansia. Hal tersebut dapat memicu terjadinya gagguan fisik dan 

Kesehatan. 

3) Depresi 

 

Duka cita yang berlanjut akan menimbulkan perasaan kosong, 

lalu diikuti dengan keinginan untuk menangis yang berlanjut menjadi 

suatu episode depresi. Depresi juga dapat disebabkan karenan stress 

lingkungan dan menurunya kemampuan adaptasi. 

4) Gangguan Cemas 

 

Dibagi dalam beberapa golongan : Fobia, panik, gangguan 

cemas umum, gangguang strss setelah trauma dan gangguan obsesif 

komplusif, gangguan-gangguan tersebut merupakan kelanjutan dari 

dewasa muda dan berhubungan dengan sekunder akibat penyakit 

medis, depresi, efek samping obat, atau gejala penghentian mndadak 

dari suatu obat. 

5) Parafenia 

 

Suatu bentuk skizofernia pada lansia, ditandai dengan waham 

(curiga), lansia sering merasa tetangganya mencuri barang-barangnya 

atau berniat membunuhnya. Biasanya tejadi pda lansia yang 

terisolasi/diisolasi atau menarik diri dari kegaitan sosial. 
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6) Sindrome Diagnose 

 

Suatu kelainan dimana lansia menunjukkan penampilan perilaku 

sangat mengganggu. Rumah atau kamar kotor dan bauk arena lansia 

bermain-main dengan feses dan urinnya, sering menumpuk barang 

dengan tidak teratur. Walaupun telah dibersihkan, keadaan tersebut 

dapat terulang Kembali. 

 
 

2.3 Konsep Masalah Keprawatan Ketidakseimbangan nutrisi Kurang Dari 

Kebutuhan Tubuh 

2.3.1 Definisi 

 

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh adalah asupan 

nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik. 

2.3.2 Batasan karakteristik 

 

2.3.2.1 Kram abdomen 

 

2.3.2.2 Nyeri abdomen 

 

2.3.2.3 Gangguan sensasi rasa 

 

2.3.2.4 Berat badan menurun minimal 20% atau lebih dibawah rentang berat badan 

ideal 

2.3.2.5 Diare 

 

2.3.2.6 Kehilangan rambut berlebihan 

 

2.3.2.7 Enggan makan 

 

2.3.2.8 Asupan makanan kurang dari recommended daily allowance (RDA) 

 

2.3.2.9 Bising usu hiperaktif 

 

2.3.2.10 Kurang infromasi 
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2.3.2.11 Kurang minat pada makanan 

 

2.3.2.12 Tonus otot menurun 

 

2.3.2.13 Kesalahan informasi 

 

2.3.2.14 Membran mukosa pucat 

 

2.3.2.15 Ketidakmampuan memakan makanan 

 

2.3.2.16 Cepat kenyang setelah makan 

 

2.3.2.17 Sariawan rongga mulut 

 

2.3.2.18 Kelemahan otot untuk menelan 

 

2.3.2.19 Penurunan berat badan dengan asupan makan adekuat 

 

2.3.3 Faktor yang berhubungan 

 

2.3.3.1 Asupan diet kurang 

 

2.3.4 Populasi berisiko 

 

2.3.4.1 Faktor biologis 

 

2.3.4.2 Kesulitan ekonomi 

 

2.3.5 Kondisi terkait 

 

2.3.5.1 Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient 

 

2.3.5.2 Ketidakmampuan mencerna makanan 

 

2.3.5.3 Ketidakmampuan makan 

 

2.3.5.4 Gangguan psikososial (Nanda International, 2018) 
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2.4 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.4.1 Pengkajian 

 

2.4.1.1 Identitas 

 

Pada penyakit gastritis sering menyerang pada usia diatas 40 tahun, 

jenis kelamin perempuan beresiko lebih tinggi terkena gastritis dibanding 

laki-laki, dan pengetahuan yang kurang juga dapat menyebabkan gastritis 

(Wahyu, dkk. 2015). 

2.4.1.2 Riwayat Kesehatan Saat Ini 

 

1) Status Kesehatan setahun yang lalu perlu dikaji apakah sebelumnya 

menderita penyakit gastritis atau penyakit yang berhubungan dengan 

lambung seperti tukak lambung (Sukarmin, 2013). 

2) Keluhan Utama 

 

Keluhan utama yang biasanya dirasakan oleh klien gastritis yaitu nyeri 

pada ulu hati, mual sampai muntah, nafsu makan menurun, kembung, 

rasa penuh atau cepat kenyang, sendawa yang berlebihan (Sukarmin, 

2013). 

2.4.1.3 Riwayat Kesehatan Dahulu 

 

Penderita gastritis biasanya memiliki riwayat penggunaan obat tertentu 

seperti aspirin yang dikonsumsi dalam jangka Panjang (>3 bulan). Biasanya 

juga ditemukan pada klien dengan pola makan yang tidak teratur (Sukarmin, 

2013). 
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2.4.1.4 Riwayat Keluarga 

 

Gastritis bukan termasuk penyakit keturunan. Perlu ditanyakan apakah 

keluarga klien memiliki Riwayat penyakit keturunan seperti hipertensi, DM, 

Asma, dan lain-lain (Sukarmin, 2013). 

2.4.1.5 Riwayat Pekerjaan 

 

Pekerjaan yang dapat mempengaruhi penyakit gastritis adalah 

pekerjaan yang berat karena dapat memicu timbulnya stress 

(Sukarmin,2013). 

2.4.1.6 Obat-obatan 

 

Pada penderita gastritis biasanya mengonsumsi obat antasida, histamine 

(H2) blocker seperti ranitidine, inhibitor pompa proton (PPI) seperti 

omeprazole (Sukarmin, 2013) 

2.4.1.7 Nutrisi 

 

Pada lansia yang menderitas gastritis mengalami masalah dalam 

memenuhi kebutuhan nutrisi karena kurangnya nafsu makan dan kehilangan 

sensasi kecap (La Ode, 2012) 

2.4.1.8 Pemeriksaan Fisik 

 

1) Integumen 

 

(1) Inspeksi : Pada kulit mengalami atropi, kendur tidak elastis, kering dan 

berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan 

berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atropi glandula sebasea dan 

glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal 

dengan liver spot (Kemenkes, 2016) Perubahan rambut pada lansia 

umumnya pertumbuhan menjadi lambat, lebih halus dan jumlahnya 
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lebih sedikit, rambut berubah menjadi warna putih dan banyak yang 

rontok. Rambut pada alis dan lubang hidung sering tumbuh lebih 

panjang. Perubahan kuku pada lansia pertumbuhannya lebih lambat, 

kuku menjadi pudar, warna kuku kekuningan, kuku menjadi tebal, keras 

tetapi rapuh (Tamtono, 2016). 

(2) Palpasi : Capillary Refill Time (CRT) kurang dari 2 detik 

 

2) Hemopoeitik 

 

Pada lansia akan terjadi peningkatan vikositas plasma darah yang 

menyebabkan resiko tersumbatnya pembuluh darah. Selain itu terjadi 

peningkatan pada resitensi pembuluh darah perifer sehingga terjadi 

peningkatan tekanan darah (Aspiani, 2014). 

3) Kepala 

 

Pada penderita gastritis sering mengalami keluhan sakit kepala (La 

Ode, 2012). 

4) Mata 

 

Pada lansia dengan gastritis tidak terjadi perubahan khusus yang 

disebabkan. Perubahan mata pada lansia umumnya adalah kekendoran 

kelopak mata, kulit pada palpebra mengalami atropi dan kehilangan 

elastisitasnya sehingga menimbulkan kerutan dan lipatan kulit yang 

berlebihan. Pada lansia sering dijumpai keluhan “nerocos” yang 

disebabkan kegagalan fungsi pompa pada sistem kanalis lakrimalis 

yang menimbulkan keluhan mata kering yaitu adanya rasa tidak enak 

seperti terdapat benda asing atau seperti ada pasir. Mata terasa lelah dan 

kabur, perubahan kornea terjadi arcus senilis yaitu kelainan beberapa 
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infiltrasi lemak berwarna keputihan berbentuk cincin dibagian tepi 

kornea. Selain itu pada lansia terjadi presbiopia, terjadi kekeruhan pada 

lensa mata yang menyebabkan penurunan kemampuan membedaan 

warna antara biru dan ungu. Perubahan pada iris mengalami proses 

degenerasi menjadi kurang cemerlang dan mengalami depigmentasi, 

tampak ada bercak berwarna merah muda sampai putih dan strukturnya 

menjadi lebih tebal. Perubahan pada pupil yaitu terjadi penurunan 

kemampuan akomodasi (Tamtono, 2016). 

5) Telinga 

 

Secara umum pada lansia terjadi perubahan pendengaran 

(prerbiakusis) karena hilangnya kemampuan pendengaran pada telinga 

terutama terhadap nada/suara yang tinggi dan suara yang tidak jelas 

atau sulit dimengerti (Aspiani, 2014). 

6) Hidung 

 

(1) Inspeksi : Hidung terlihat simetris, tidak ada gangguan pada 

penciuman, tidak ada pernafasan cuping hidung, dan tidak sianosis 

(Sukarmin, 2013). 

7) Mulut dan Tenggorokan 

 

(1) Inspeksi : Bibir pucat, membrane mukosa kering. Pada lansia biasanya 

ditemukan banyak gigi yang tanggal dan sensitifitas indra pengecap 

menurun (La Ode, 2012). 

8) Leher 

 

(1) Inspeksi : Tidak ada pembesaran vena jugularis (Sukarmin, 2013) 
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9) Payudara 

 

Pada lansia perempuan maka akan terjadinya pengenduran pada 

payudara (Aspiani, 2014). 

10) Sistem Pernafasan 

 

(1) Inspeksi : Tidak sesak, tidak ada retraksi otot bantu nafas, 

menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan elastisitas, 

otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, 

kemampuan untuk batuk berkurang 

(2) Palpasi : Vocal fremitus getaran kanan dan kiri sama 

 

(3) Perkusi : Sonor 

 

(4) Auskultasi : Bunyi nafas vesikuler (Aspiani, 2014) 

 

11) Kardiovaskuler 

 

(1) Inspeksi : dada simetris, tidak ada pembengkakan, tidak ada sianosis 

 

(2) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, CRT < 2 detik 

 

(3) Perkusi : Pekak 

 

(4) Auskultasi : bunyi jantung normal tidak ada bunyi jantung tambahan 

Pada lansia elastisitas dinding aorta menurun, katup jantung 

menebal dan menjadi kaku, kemampuan jantung memompa darah 

menurun 1% setiap tahunnya, kehilangan elastisitas pembuluh darah 

(Aspiani, 2014). 

 

12) Perkemihan 

 

Pada pasien dengan gastritis biasanya tidak mengalami 

peningkatan/penurunan BAK. Pada lansia umumnya kemampuan 

konsentrasi urin berkurang, berat jenis urin menurun, proteinuria BUN 
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meningkat sampai 21% mg, nilai ambang ginjal terhadap glukosa 

meningkat. (Aspiani, 2014). 

13) Gastrointsinal 

 

Pada lansia akan mengalami asam lambung menurun, waktu 

pengosongan menurun, peristaltik lemah, sering timbul konstipasi, 

fungsi absorbsi menurun dan rasa lapar menurun (kepekaan rasa lapar 

menurun). Liver (hati) makin mengecil dan menurunnya tempat 

penyimpanan serta berkurangnya aliran darah (Kemenkes, 2016). 

Sedangkan pada lansia dengan penyakit gastritis akan ditemukan data : 

(1) Inspeksi : Abdomen simetris, terjadi mual muntah 

 

(2) Palpasi : Abdomen teraba tegang, terdapat nyeri tekan pada 

abdomen sebelah kiri 

(3) Perkusi : Hipertimpani 

 

(4) Auskultasi : Bising usus hiperaktif (La Ode, 2012) 

 

14) Reproduksi 

 

Secara umum perubahan reproduksi yang terjadi pada lansia 

perempuan adalah menciutnya ovarium dan uterus sehingga terkadang 

lansia perempuan mengalami perdarahan pasca senggama dan nyeri 

pada daerah pelvis (Aspiani, 2014). 

15) Muskuloskeletal 

 

Pada lansia akan terjadi penurunan suplai darah ke otot sehingga 

mengakibatkan massa otot dan kekuatannya menurun. Tulang 

kehilangan cairan dan rapuh, kifosis, penipisan dan pemendekan tulang, 

persendian membesar dan kaku, tendon mengkerut dan mengalami 
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sclerosis, atropi serabut otot sehingga gerakan menjadi lamban, otot 

mudah kram dan tremor (Aspiani, 2014). 

16) Sistem Saraf 

 

Pada lansia akan terjadi penurunan jumlah sel pada otak yang 

mengakibatkan penurunan reflex dan penurunan kognitif. Respon 

menjadi lambat dan hubungan antara persyarafan menurun, berat otak 

menurun 10-20%, mengecilnya syaraf panca indra sehingga 

mengakibatkan berkurangnya respon penglihatan dan pendengaran, 

mengecilnya syaraf penciuman dan perasa, lebih sensitive terhadap 

suhu, ketahanan tubuh terhadap dingin rendah, kurang sensitive 

terhadap sentuhan (Kemenkes, 2016). 

17) Sistem Endokrin 

 

Pada lansia akan mengalami produksi hormone paratiroid yang 

menurun yang dapat menurunkan kadar kalsium sehingga dapat terjadi 

osteoporosis (Aspiani, 2014). 

2.4.2 Analisa Data 

 

Analisa data merupakan kemampuan kognitif dalam pengembangan 

daya berfikir dalam penalaran yang di pengaruhi oleh latar belakang ilmu dan 

pengetahuan, pengalaman, dan pengetahuan keperawatan. Dalam melakukan 

Analisa data, diperlukan kemampuan mengaitkan data dan menghubungkan 

data tersebut dengan konsep, teori dan prinsip yang relevan untuk membuat 

kesimpulan dalam menentukan masalah Kesehatan dan keperawatan klien 

(Nurhasanah, 2013) 
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2.4.3 Diagnosa Keperawatan 

 

2.4.3.1 Nyeri akut berhubungan dengan proses peradangan lambung 

 

2.4.3.2 Defisien volume cairan berhubungan dengan mual muntah 

 

2.4.3.3 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan penurunan nafsu makan 

2.4.3.4 Defisien pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

(Nanda Internasional 2018). 

2.4.4 Intervensi Keperawatan 

 

2.4.4.1 Nyeri akut berhubungan dengan proses peradangan lambung 

 

Tabel 2.1 Nyeri akut berhubungan dengan proses peradangan lambung 

No 

Dx 

Tujuan/Kriteria 

Hasil 

 

Intervensi 
 

Rasional 

1 Setelah dilakukan 

intervensi 

keperawatan selama 

3 kali kunjungan 

maka  nyeri 

menurun dengan 

kriteria hasil : 

-Klien mampu 

menjelaskan 

kembali tentang 

penyebab nyeri 

-Klien melaporkan 

nyerinya berkurang 

-Klien 

mendemonstrasikan 

cara mengurangi 

1) Jelaskan kepada klien 

tentang penyebab, 

periode dan pemicu 

nyeri 

 
 

2) Anjurkan memonitor 

nyeri secara mandiri 

 

 

 

 

3) Berikan istirahat dan 

tidur yang cukup 

1) Untuk mengetahui 

penyebab, periode 

dan apa saja yang 

menjadi pemicu 

nyeri 

2) Untuk mengetahui 

aktivitas apa saja 

yang boleh dan 

tidak boleh 

dilakukan klien 

3) Istirahat dan tidur 

 

yang cukup   dapat 
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 nyeri dengan teknik 

non farmakologis 

- Wajah tidak 

menyeringai 

- Skala nyeri 

berkurang 

- TTV dalam batas 

normal 

 

 

 

4) Ajarkan teknik non 

farmakologis (seperti 

teknik distraksi, teknik 

relaksasi, teknik 

imajinasi terbimbing, 

teknik nafas dalam, 

terapi musik dan 

kompres hangat) 

5) Observasi skala nyeri, 

lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, dan 

intensitas nyeri 

meningkatkan 

kebutuhan tubuh 

4) Teknik non 

farmakologis 

tersebut digunakan 

untuk mengurangi 

nyeri pada klien 

 

TD : 130-150/80-90 

mmHg 

RR : 14-16x/menit 

N : 60-70x/menit 

 

 5) Membantu  dalam 

menentukan 

manajemen   nyeri 

dan  menentukan 

Tindakan seperti 

apa yang   harus 

dilakukan 

 

 

2.4.4.2 Defisien volume cairan berhubungan dengan mual muntah 

 

Tabel 2.2 Defisien volume cairan berhubungan dengan mual muntah 

No 

Dx 

 

Tujuan/Kriteria Hasil 
 

Intervensi 
 

Rasional 

2 Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama        3        kali 

kunjungan maka 

1) Jelaskan pada 

klien tentang 

dampak       yang 

timbul      apabila 

1) Meningkatkan 

pengetahuan klien 
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 keseimbangan cairan 

meningkat dengan 

kriteria hasil : 

- Klien mampu 

menjelaskan kembali 

tentang dampak yan 

timbul apabila 

kekurangan cairan 

-Klien melaporkan 

sudah tidak mual dan 

muntah 

-Tidak ada tanda-tanda 

dehidrasi, turgor kulit 

baik, mukosa bibir 

membaik, kelembaban 

membrane mukosa 

meningkat 

kekurangan 

cairan 

2) Anjurkan klien 

untuk banyak 

minum 

 
 

3) Anjurkan tirah 

baring yang 

cukup 

 

 

 

2) Asupan cairan 

sangat diperlukan 

untuk menambah 

volume cairan tubuh 

3) Untuk mencegah 

muntah 



33 
 

 

 

 

2.4.4.3 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan penurunan nafsu makan 

Tabel 2.3 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan penurunan nafsu makan 

No 

Dx 

 

Tujuan/Kriteria Hasil 
 

Intervensi 
 

Rasional 

3 Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 2 kali kunjungan 

maka status nutrisi 

terpenuhi  dengan 

kriteria hasil : 

-Klien mampu 

1) Jelaskan 

pentingnya 

kebutuhan 

nutrisi bagi 

tubuhnya 

1) Untuk menambah 

pengetahuan klien 

  2) Berikan 2) Untuk menambah 
 menjelaskan tentang   

  informasi pengetahuan klien 
 pentingnya kebutuhan   

  tentang makanan tentang makanan 
 nutrisi bagi tubuhnya   

  yang boleh dan diet gastritis 
 -Klien melaporkan nafsu   

  tidak boleh  

 makan meningkat   

  dikonsumsi oleh  

 -Klien dapat   

  klien  

 mendemonstrasikan diet   

  3) Observasi intake 3) Untuk memantau 
 makan dengan benar   

  makanan makanan yang 
 -Berat badan membaik   

   dikonsumsi perhari 
 -Nafsu makan membaik   

  4) Observasi berat 4) Untuk mengetahui 
 -Penurunan frekuensi   

  badan klien berat badan klien 

 terjadinya mual muntah   
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2.4.4.4 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 

Tabel 2.4 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

No 

Dx 

 

Tujuan/Kriteria Hasil 
 

Intervensi 
 

Rasional 

4 Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama        1        kali 

kunjungan  maka 

tingkat pengetahuan 

klien meningkat 

dengan kriteria hasil : 

-Klien mampu 

menjelaskan tentang 

pengertian gastritis 

-Klien mampu 

menyebutkan 4 dari 8 

penyebab gastritis 

-Klien mampu 

menyebutkan 4 dari 8 

tanda dan gejala 

gastritis 

-Klien mampu 

menyebutkan 3 dari 5 

komplikasi gastritis 

1) Jelaskan kepada 

klien tentang 

pengertian 

gastritis 

2) Jelaskan kepada 

klien tentang 

penyebab gastritis 

 
 

3) Jelaskan tentang 

tanda dan gejala 

gastritis 

 

 

 

 

4) Jelaskan tentang 

penanganan 

pencegahan 

gastritis 

1) Agar klien 

mengertia dan 

paham tentang 

penyakitnya 

2) Agar klien mngerti 

dan paham tentang 

penyebab 

penyakitnya 

3) Agar klien 

mengetahui 

tentang tanda dan 

gejala  dan 

mnegurangi cemas 

4) Agar klien 

mengetahui 

tentang 

penanganan  dan 

pencegahan  dari 

gastritis 
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 -Klien mampu 

menyebutkan 4 dari 8 

penanganan gastritis 

5) Jelaskan tentang 

komplikasi 

penyakit gastritis 

 

 

 

 

 

6) Jelaskan kepada 

klien tentang 

kepatuhan  diet 

terhadap 

Kesehatan 

7) Berikan 

kesempatan klien 

dan keluarga 

bertanya 

5) Untuk mengetahui 

komplikasi yang 

akan terjadi pada 

klien jika 

penyakitnya tidak 

segera ditangani 

6) Jika diet dapat 

dipatuhi klien akan 

terhindar dari 

komplikasi 

 
 

7) Untuk 

meningkatkan 

pengetahuan klien 

dan keluarga 

 

 

2.4.5 Implementasi 

 

Menurut Setiadi 2012, dalam buku konsep dan penulisan asuhan keperawatan, 

implementasi keperawatan adalah penglahan perwujudan dari rencana keperawatan 

yang telah di susun pada tahap perencanaan (Setiadi, 2012). 

2.4.5.1 Nyeri akut berhubungan dengan proses peradangan lambung 

 

1) Menjelaskan kepada pasien tentang penyebab, periode dan pemicu nyeri 

 

2) Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri 

 

3) Memberikan istirahat dan tidur yang cukup 
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4) Mengajarkan Teknik non faramkologis (Seperti teknik distraksi, teknik 

relaksasi, teknik imajinasi termbimbing, teknik nafas dalam, terapi musik 

dan kompres hangat) 

5) Mengobservasi skala nyeri, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan 

intensitas nyeri 

2.4.5.2 Defisien volume cairan berhubungan dengan mual muntah 

 

1) Menjelaskan kepaada pasien tentang dampak yang timbul apabila 

kekurangan cairan 

2) Menganjurkan pasien untuk banak minum 

 

3) Menganjurkan tirah baring yang cukup 

 

2.4.5.3 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

degan ketidakmampuan mencerna makanan 

1) Menjelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap Kesehatan 

 

2) Menginformasikan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh 

pasien 

3) Mengobservasi intake makanan 

 

4) Mengbservasi berat badan pasien 

 

2.4.5.4 Defisien pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 

1) Menjelaskan tentang pengertian gastritis 

 

2) Menjelaskan tentang penyebab penyakit gastritis 

 

3) Menjelaskan tentang tanda dan gejala dari penyakit gastritis 

 

4) Menjelaskan tentang penanganan dan pencegahan dari penyakit gastritis 

 

5) Menjelaskan tentang komplikasi penyakit gastritis 

 

6) Menjelaskan kepada pasien tentang kepatuhan diet terhadap Kesehatan 



37 
 

 

 

 

2.4.6 Evaluasi 

 

Menurut Setiadi 2012 dalam buku konsep dan penulisan asuahan keperawatan 

tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terancang 

tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah di tetapkan, di lakukan dengan 

cara berkesinambungan dengan melibatkan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan 

lainya. 

S (Subjektif) : Hasil yang di peroleh dari keluhan klien kecuali pada 

pasien tidak sadarkan diri 

O (Objektif) : Data yang di peroleh dari hasil observasi perawatan, 

misalnya tanda-tandaa akibat penyimpangan fungsi fisik, 

tindakan keperawatan atau pengaruh obat 

A (Asessment) : Masalah dalam diagnosa keperawatan klien yang di 

analisis atau di kaji dari data subjektif dan objektif 

P (Plaining) : Perencanaan kembali tentang pengembangan tindakan 

keperawatan baik yang sekarang maupun yang akan datang 

(hasil modifikasi rencana keperawatan) dengan tujuan 

memperbaiki keadaan kesehatan klien (Setiadi, 2012). 
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Mengganggu 

pembentukan sawar 

mukosa lambung 

Me ↓ barrier lambung 

terhadap asam dan pepsin 

Melekat pada epitel 

lambung 

Obat-obatan (NSAID, 

aspirin, sulfanomida, 

steroid, digitalis) 

Helicobacter Pylori Kafein 

Me ↓ produksi 

bikarbonat 

Menyebabkan difusi 

kembali asam lambung & 

pepsin 

Me ↓ kemampuan 

protektif terhadap asam 

Menghancurkan lapisan 

mukosa lambung 

 

 

 

2.5 Kerangka Masalah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nurarif Dan Kusuma, 2015 

Gambar 2.1 Kerangka Masalah pada Lansia dengan diagnosa medis Gastritis 
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lambung ke mulut 

MK : 
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MK : Defisit volume cairan 

Nyeri epigastrium 

Me ↓ sensori 

untuk makan 

MK : Nyeri akut 

Inflamasi 



 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada klien dengan Gastritis, maka penulis menyajikan suatu kasus yang penulis 

amati mulai tanggal 02 Maret 2021 Sampai 09 Maret 2021 Dengan data pengkajian 

pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 19.00. Anamnesa diperoleh dari klien dan 

keluarga sebagai berikut : 

3.1 Pengkajian 

 

3.1.1 Identitas 

 

Klien bernama Ny. L berusia 60 tahun dan beragama islam. Pendidikan 

terakhir klien SMA, klien bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di Desa 

Candi Negoro RT/RW 05/03 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. 

3.1.2 Riwayat Kesehatan Saat Ini 

 

Status Kesehatan umum klien selama setahun yang lalu adalah klien 

memiliki Riwayat gastritis dan hipotensi. Keluhan kesehatan utama klien adalah 

klien mengatakan nafsu makan menurun, perut kembung dan merasa penuh/cepat 

kenyang. Pada pengetahuan tentang penatalaksanaan masalah Kesehatan klien 

mengatakan tidak mengerti tentang penyakitnya. Saat ditanya tentang penyebab, 

tanda gejala, komplikasi, dan penanganan dari penyakit gastritis klien tampak 

bingung. 

3.1.3 Riwayat Kesehatan Dahulu 

 

Klien mengatakan tidak ada trauma, perawatan di rumah sakit, maupun operasi 
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3.1.4 Riwayat Keluarga 

Genogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⸽ ………………………⸽ 

Gambar 3.1 Genogram 

Keterangan : 

: Laki-laki 

 

: Perempuan 

 

: Klien 

⸽………………⸽ 

 

: Meninggal 

… 
⸽…⸽ : Satu Rumah 

3.1.5 Riwayat Pekerjaan 

 

Status pekerjaan klien sebelumnya dan saat ini adalah sebagai pedagang. 

Klien mengatakan sumber-sumber pendapatan berasal dari hasil jualan dan dari 

anaknya. 

3.1.6 Riwayat Lingkuhan Hidup 

 

Klien tinggal bersama anak, menantu dan cucunya. Jenis bangunan yang 

ditempat adalah bangunan permanen dengan luas bangunan 7,5 M2. Untuk kamar 

mandi belum tersedia jamban duduk, keset antislip di depan kamar mandi, tersedia 

sandal antislip bagi lansia. Lantai kamar mandi terbuat dari ubin. 
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3.1.7 Riwayat Rekreasi 

 

Klien mengatakan memiliki hobby senam. Kenaggotaan organisasi saat ini 

klien tidak memiliki keanggotaan organisasi apapun, tetapi dulunya klien pernah 

mengikuti organisasi ibu-ibu PKK. Klien mengatakan sebelum pandemi klien 

sering diajak rekreasi oleh anknya, namun sekarang karena pandemi jadi tidak 

pernah rekreasi. Klien menafaatkan waktu liburnya dengan bermain bersama 

cucunya. 

3.1.8 Sumber/Sistem Pendukung 

 

Klien mengatakan saat sakit berobat ke Rumah Sakit Al-Islam Krian 

 

3.1.9 Obat-obatan 

 

Klien mengatakan tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun 

 

3.1.10 Nutrisi 

 

Klien mengatakan nafsu makan menurun, klien mengatakan ada 

pembatasan makanan yaitu menghindari asam dan pedas. Klien mengatakan ada 

penurunan berat badan yaitu berat badan yang semula 41 kg turun menjadi 37 kg 

dalam waktu dua bulan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Pola konsumsi 

makanan klien adalah 3x sehari namun terkadang 2x sehari dan biasanya klien 

makan bersama anaknya. 

3.1.11 Tinjauan Sistem 

 

3.1.11.1 Keadaan Umum 

 

Terjadi perubahan berat badan 10 % pada klien dan terjadi 

perubahan nafsu makan karena rasa penuh atau cepat kenyang. Klien juga 

mengatakan kesulitan tidur dan sering terbangun di malam hari. 



42 
 

 

 

 

3.1.11.2 Sistem Integumen 

 

1) Inspeksi : Tidak ada lesi, tidak ada gatal dan memar, tidak terjadi 

perubahan pigmentasi pada kulit dan perubahan pada kuku. Kulit 

tampak kering dan rambut klien terlihat memutih/beruban. 

2) Palpasi : pada pemeriksaan palpasi ditemukan perubahan tekstur pada 

kulit klien yaitu kendur dan tidak elastis. Pada pemeriksaan rambut 

ditemukan rambut klien tipis dan banyak yang rontok. 

3.1.11.3 Hemopoeitik 

 

Pada pemeriksaan hemopoeitik tidak ada perdarahan/memar pada abdomen, 

tidak ada pembengkakan kelenjar limfa, dan klien tidak anemia. Klien mengatakan 

tidak memiliki riwayat transfusi darah. 

3.1.11.4 Kepala 

 

Pada pemeriksaan kepala klien tidak merasakan sakit kepala, 

pusing dan tidak terjadi trauma yang berarti di masa lalu 

3.1.11.5 Mata 

 

1) Inspeksi : Terjadi perubahan penglihatan klien tidak bisa melihat jarak 

jauh, klien menggunakan kaca mata, tidak terjadi air mata berlebihan, 

tidak terjadi gatal di area mata, tidak terjadi bengkak sekitar mata, dan 

foto pobia 

2) Palpasi : Tidak terjadi nyeri pada area mata 

 

 

3.1.11.6 Telinga 

 

Pada pemrksaan teling tidak terjadi perubahan pendengaran, tidak 

terdapat alat-alat protesa, titinus (telinga berdengung), kebiasaan perawatan 
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telinga klien satu minggu 2 kali biasanya membersihkan menggunakan 

cotton bud 

3.1.11.7 Hidung dan Sinus 

 

Pada pemeriksaan hidung tidak terjadi rinorea (pilek), tidak terjadi 

penyepitan pada pernafasan. Tidak mendengkur, tidak terjadi nyeri, dan 

tidak memiliki alergi 

3.1.11.8 Mulut dan Tenggorokan 

 

Pada pemeriksaan mulut ditemukan membrane mukosa kering, 

klien mengatakan menggosok gigi 2x sehari, tidak ada lesi, tidak ada gigi 

palsu, tidak terdapat alat protesa, tidak ada Riwayat infeksi dan tidak 

terjadi perubahan suara pada klien. 

3.1.11.9 Leher 

 

1) Inspeksi : Tidak terjadi kekakuan dan tidak mengalami keterbatasan 

gerak 

2) Palpasi : Tidak terjadi neri tekan dan tidak terdapat benjolan 

 

3.1.11.10 Payudara 

 

1) Inspeksi : Pada payudara terjadi pengenduran, tidak ada cairan yang 

keluar dari putting susu dan tidak mengalami perubahan pada putting 

susu 

2) Palpasi : Pada payudara tidak mengalami nyeri tekan dan tidak 

terdapat benjolan 
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3.1.11.11 Sistem Pernafasan 

 

1) Inspeksi : Klien tidak batuk, tidak sesak dan tidak ada sputum. Tidak 

terjadi heomopteses (batuk berdarah) tidak terjadi mengi dan tidak 

memiliki alergi pada pernafasan 

3.1.11.12 Sistem Kardiovaskuler 

 

1) Inspeksi : tidak terjadi ortopnea (bernafas tidak nyaman saat 

berbaring), tidak terjadi perubahan warna pada kaki, tidak terjadi 

varises, dan tidak terjadi kesemutan 

2) Palpasi : Pada sistem kardiovaskuler tidak terjadi nyeri pada dada, 

tidak mengalami edema 

3) Auskultasi : Pada sistem kardiovaskuler tidak terdapat bunyi jantung 

tambahan 

3.1.11.13 Gastrointestinal 

 

Pada sistem Gastrointestinal terjadi perubahan nafsu makan pada 

klien, rasa penuh/cepat kenyang, tidak mengalami nyeri ulu hati, tidak 

terjadi mual/muntah, tidak terjadi Hematemeis (Muntah darah), tidak 

mengalammi diare, tidak mengalami konstipasi, tidak terjadi melena, 

tidak mengalami Hemoroid (Wasir), tidak mengalami perdarahan rektum 

3.1.11.14 Sistem Perkemihan 

 

Pada sistem perkemihan tidak terjadi dysuria, hematuria, polyuria, 

oliguria, dan nocturia. Klien tidak mengalami nyeri saat berkemih, tidak 

memiliki Riwayat batu saluran kemih, dan tidak terjadi infeksi saluran 

kemih. Frekuensi berkemih 4-7 kali dalam sehari 
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3.1.11.15 Genito Reproduksi 

 

Pada sistem genito reproduksi tidak ada lesi, tidak terjadi rabas dan 

nyeri pelvis. Klien tidak memiliki penyakit kelamin dan tidak terjadi 

infeksi. 

3.1.11.16 Sistem Muskuloskeletal 

 

Pada pemeriksaan mukuloskeletal tidak terjadi nyeri persendian, 

kekakuan, kram dan tidak ada masalah berjalan 

3.1.11.17 Sistem Saraf Pusat 

 

Pada pemeriksaan sistem saraf pusat klien tidak merasakan sakit 

kepala, tidak terjadi kejang, tidak terjadi paralisis (hilangnya 

separuh/seluruh fungsi otot), tidak terjadi paresis (badannya lemah untuk 

bergerak, tidak terjadi masalah koordinasi, tidak terjadi tremor, tidak 

terjadi paratesia, tidak terjadi cedera kepala, dan tidak mengalami 

masalah memori 

3.1.11.18 Sistem Endokrin 

 

Pada sistem endokrin tidak terjadi goiter (pembengkakan tiroid), 

tidak terjadi polifagi (banyak makan), tidak terjadi polidipsi (banyak 

minum), dan tidak terjadi polyuria (sering BAK) 

4.1.11.19 Data Tambahan 

 

TTV Klien : TD : 100/70 mmHg, N : 80x/menit, RR : 16x/menit 
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3.1.12 Pengkajian Fungsional Klien 

 

INDEKS KATZ 

 

(Indeks Kemandirian Pada Aktivitas Kehidupan Sehari – hari) 

 
Nama Klien : Ny. L Tanggal : 02 Maret 2021 

Jenis Kelamin : Perempuan TB/BB : 150 Cm/37 Kg 

Agama : Islam Umur : 60 Tahun 

 

Pendidikan Terakhir : SMA 

 

Alamat : Ds. Candi Negoro Rt 05/Rw 03, Wonoayu, Sidoarjo 

Tabel 3.1 Indeks Katz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan : 

 

Mandiri tanpa pengawasan pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. 

Seseorang yang menolak untuk melakukan suatu fungsi dianggap tidak melakukan 

fungsi meskipun ia anggap mampu. 

Skore Kriteria 

A √ Mandiri dalam makan, kontinensia (BAK/BAB), menggunakan 

pakaian, pergi ke toilet, berpindah dan mandi 

B Mandiri, semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas 

C Mandiri, kecuali mandi dan satu lagi fungsi yang lain 

D Mandiri, kecuali mandi berpakaian dan satu fungsi yang lain 

 

E 
Mandiri, kecuali mandi berpakaian, ke toilet dan satu fungsi yang 

lain 

 

F 
Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah dan satu 

fungsi yang lain 

G Ketergantungan untuk semua fungsi 

 

H 
Lain-lain : tergantung pada sedikitnya dua fungsi tetapi tidak 

diklarifikasikan sebagai C, D, A atau F 
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3.1.13 Barthel Indeks 

 

3.2 Barthel Indeks 

NO KRITERIA 
DENGAN 

BANTUAN 
MANDIRI SKORE 

1 Makan 5 10 10 

2 Minum 5 10 10 

 
3 

Berpindah dari 

kursi roda ke 

tempat tidur, 

sebaliknya 

 
5 

 
15 

 
15 

 
4 

Personal toilet 

(cuci muka, 

menyisir rambut, 
gosok gigi) 

 
0 

 
5 

 
5 

 
5 

Keluar masuk toilet 

(mencuci pakaian. 

Menyeka tubuh, 

menyiram) 

 
5 

 
10 

 
10 

6 Mandi 5 15 15 

7 
Jalan di permukaan 

datar 
0 5 5 

8 Naiki turun tangga 5 10 10 

9 
Mengenakan 

pakaian 
5 10 10 

10 
Kontrol Bowel 

(BAB) 
5 10 10 

11 
Kontrol Bladder 

(BAK) 
5 10 10 

12 
Olahraga atau 

Latihan 
5 10 10 

 

13 

Rekreasi atau 

pemantapan waktu 

luang 

 

5 

 

10 

 

5 

JUMLAH 
  

125 

Keterangan : 

 

1) 130 : Mandiri 

 

2) 65 – 125 : Ketergantungan Sebagian 

 

3) 60 : Ketergantungan Total 
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3.1.14 Pengkajian Status Mental Gerontik 

 

Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan Short 

Portabel Mental Status Quesioner (SPMSQ) 

Instruksi : 

 

Ajukan pertanyaan 1 – 10 pada daftar dan catat semua jawaban : 

Catat jumlah kesalahan total berdasarkan 10 pertanyaan 

Tabel 3.3 Short Portabel Mental Status Quesioner (SPMSQ) 
BENAR SALAH NO PERTANYAAN 

√  01 Tanggal berapa hari ini ? 

√  02 Hari apa sekarang ? 

√  03 Apa nama tempat ini ? 

√  04 Di mana alamat anda ? 

√  05 Berapa umur anda ? 

√  06 Kapan anda lahir ? ( minimal tahun lahir ) 

√  07 Siapa presiden Indonesia sekarang ? 

√  08 Siapa presiden Indonesia sebelumnya ? 

√  09 Siapa nama ibu anda ? 

√  10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 

3 dari setiap angka baru, semua secara 

menurun. 

JUMLAH Salah 0 

 

Interpretasi Hasil 

 

1) Salah 0 -3 : Fungsi Intelektual Utuh 

 

2) Salah 4 – 5 : Kerusakan Intelektuan Ringan 

 

3) Salah 6 – 5 : Kerusakan Intelektual Sedang 

 

4) Salah 9 -10 : Kerusakan Intelektual Berat 

 

 

 
Sidoarjo, .......................................... 

 

 
Mahasiswa 
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3.1.15 Analisa Data 
 

Tabel 3.4 Analisa Data pada Ny. L dengan diagnosa medis gastritis pada tanggal 

02 Maret 2021 

No Analisa Data Etiologi Masalah 

1 Ds : Klien mengatakan nafsu 

makan menurun, perut 

kembung, cepat kenyang 

Penurunan nafsu 

makan 

Ketidakseimbangan 

nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh 

  

Do : 

- Penurunan berat badan 

10% dari 41 kg menjadi 

37 kg dalam waktu 2 

bulan 

- Membran mukosa kering 

- Rambut rontok berlebihan 

  

2 Ds : Klien mengatatakan tidak 

mengerti tentang penyakitnya 

 
Do : 

- Saat ditanya tentang 

pengertian, penyebab, 

tanda gejala, komplikasi, 

dan penanganan penyakit 

gastritis klien tampak 

bingung 

Kurang informasi Defisit 

pengetahuan 

tentang proses 

penyakit 
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3.1.16 Skoring dan Prioritas Masalah 

 

1) Diagnosa Keperawatan: Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan 

Tubuh Berhubungan Dengan Penurunan Nafsu Makan 

3.5 Skoring Ketidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh 

Berhubungan Dengan Penurunan Nafsu Makan 
No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah : 

 
3 Aktual 

2 Resiko 

tinggi 

1 Potensial 

 

 

1 

  Skor x bobot x 

Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

3/3 x 1 

 

 

1 

Masalah aktual 

karena Ny. L tidak 

mengetahui tentang 

pentingnya nutrisi 

untuk kebutuhan 

tubuh 

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

 

2 Tinggi 

1  Sedang 

0   Rendah 

 

 
 

2 

 Skor x bobot x 

Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

1/2 x 2 

 

 
 

1 

Masalah dapat 

diubah jika Ny. L 

mematuhi diet 

penyakit 

3 Potensi 

masalah untuk 

di cegah : 

3   Tinggi 

2  Cukup 

1   Rendah 

 

 

 

1 

 Skor x bobot x 

Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

2/3 x 1 

 

 

 

0,7 

Masalah dapat 

dicegah dengan 

memberikan 

Pendidikan 

Kesehatan tentang 

makanan yang 

boleh dan tidak 

boleh dikonsumsi 
oleh Ny. L 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak dirasakan 

 

 

 

 

 

1 

Skor x bobot x  

 

 

 

 

 
1 

Masalah harus 

segera ditangani 

untuk menghindari 

komplikasi lebih 

lanjut 

Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

2/2 x 1 

 Total nilai 3,7  
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2) Diagnosa Keperawatan: Defisiensi Pengetahuan Tentang Proses Penyakit 

Berhubungan Dengan Kurang Informasi 

3.6 Skoring Defisiensi Pengetahuan Tentang Proses Penyakit Berhubungan 

Dengan Kurang Informasi 
No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah : 

 
3 Aktual 

2 Resiko 

tinggi 

1 Potensial 

 

 

 
1 

 Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

3/3 x 1 

 

 

 
1 

Masalah aktual 

karena Ny. L tidak 

mengetahui tentang 

gejala, penyebab, 

komplikasi  dan 

penanganan tentang 

penyakitnya 

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

 

2 Tinggi 

1  Sedang 

0   Rendah 

 

 
 

2 

 Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

1/2 x 2 

 

 
 

1 

Adanya keinginan 

Ny. L untuk 

mengetahui tentang 

informasi tentang 

penyakitnya 

3 Potensi 

masalah untuk 

di cegah : 

3   Tinggi 

2  Cukup 

1   Rendah 

 

 
1 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

2/3 x 1 

 

 
0,7 

Masalah dapat 

dicegah dengan 

memberikan 

pendidikan 

kesehatan 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

 Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 
 

1 

Masalah kurang 

pengetahuan  harus 

segera ditangani agar 

  
2/2 x 1 

 mencegah 

komplikasi lebih 

    lanjut 

 1    

 Total nilai 3,7  
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3.2 Diagnosa Keperawatan 

 

Prioritas Diagnosa Keperawatan 

 

1. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan penurunan nafsu makan 

2. Defisit pengetahuan tentang proses penyakit berhubungan dengan kurang 

informasi 

 
 

3.3 Intervensi Keperawatan 

 

Tabel 3.7 Intervensi Keperawatan pada Ny. L dengan diagnosa medis gastritis pada 

tanggal 04 Maret 2021 

No 

Dx 

 

Tujuan/Kriteria Hasil 
 

Intervensi 
 

Rasional 

1 Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 2 kali kunjungan 

maka status nutrisi 

membaik  dengan 

kriteria hasil : 

-Klien mampu 

1) Jelaskan kepada 

klien tentang 

pentignya 

kebutuhan  nutrisi 

bagi tubuhnya 

2) Berikan informasi 

tentang makanan 

yang boleh dan 

tidak boleh 

dikonsumsi oleh 

klien 

1) Untuk menambah 

pengetahuan klien 

tentang diet yang 

baik 

  2) Untuk mengetahui 
 menjelaskan tentang  

  makanan yang 
 pentingnya kebutuhan  

  tepat bagi klien dan 
 nutrisi bagi tubuh  

  mempermudah 
 -Nafsu makan membaik  

  proses diet 
 -Berat badan klien  

  3) Untuk memantau 
 membaik  

  makanan yang 
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 -Frekuensi makan 

membaik 

-Membran mukosa 

membaik 

3) Observasi intake 

makanan 

 

 

 

 

4) Observasi berat 

badan klien 

dikonsumsi perhari 

dan nafsu makan 

klien 

4) Untuk mengetahui 

peningkatan berat 

badan klien 

2 Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 1 kali kunjungan 

maka  tingkat 

pengetahuan meningkat 

dengan kriteria hasil : 

-Klien mampu 

menjelaskan tentang 

pengertian gastritis 

-Klien mampu 

menyebutkan 4 dari 8 

penyebab gastritis 

-Klien mampu 

menyebutkan 4 dari 8 

tanda dan gejala gastritis 

1) Jelaskan kepada 

klien tentang 

pengertian gastritis 

 
 

2) Jelaskan kepada 

klien tentang 

penyebab gastritis 

 

 

 

3) Jelaskan tentang 

tanda dan gejala 

gastritis 

 

 

 

4) Jelaskan tentang 

penanganan 

1) Agar klien 

mengerti  dan 

paham tentang 

penyakitnya 

2) Agar  klien 

mengerti   dan 

paham tentang 

penyebab 

penyakitnya 

3) Agar klien 

mengetahui tentang 

tanda dan gejala 

dan mnegurangi 

cemas 

4) Agar klien 

mengetahui tentang 

penanganan      dan 
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 -Klien mampu 

menyebutkan 3 dari 5 

komplikasi gastritis 

-Klien mampu 

menyebutkan 4 dari 8 

penanganan gastritis 

pencegahan 

gastritis 

5) Jelaskan tentang 

komplikasi 

penyakit gastritis 

 

 

 

 

 

 
6) Jelaskan kepada 

klien tentang 

kepatuhan diet 

terhadap kesehatan 

pencegahan dari 

gastritis 

5) Untuk mengetahui 

komplikasi yang 

akan terjadi pada 

klien jika 

penyakitnya tidak 

segera ditangani 

6) Jika diet dapat 

dipatuhi klien akan 

terhindar dari 

komplikasi 

  
7) Berikan 

 

kesempatan klien 

dan keluarga untuk 

bertanya 

 
7) Untuk 

 

meningkatkan 

pengetahuan klien 

dan keluarga 
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3.4 Implementasi Keperawatan 

 

3.8 Tabel Implementasi Keperawatan pada Ny. L dengan diagnosa medis gastritis 

pada tanggal 08-09 Maret 2021 

No Tanggal Jam Implementasi 
Nama/Tanda 

tangan 

1 08 Maret 2021 10.00 1. Menjelaskan tentang  

   pengertian penyakit 

   gastritis 

   Respon : Klien dapat 

   menjelaskan pegertian 

   penyakit gastritis dengan 

   bahasanya sendiri 

   

10.02 

 

2.  Menjelaskan tentang 

   penyebab penyakit 

   gastritis 

   Respon : Klien dapat 

   menyebutkan 4 dari 8 

   penyebab gastritis yaitu 

   pola makan tidak teratur, 

   kopi dan teh, stress, 

   makanan yang pedas dan 

   asam 

   

10.05 

 

3. Menjelaskan tentang 

   tanda dan gejala dari 

   penyakit gastritis 

   Respon : Klien dapat 

   meenyebutkan 4 dari 8 

   tanda dan gejala penyakit 

   gastritis seperti nyeri pada 

   ulu hati, mual muntah, 
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   nafsu makan menurun, 

perut kembung 

 

 

 
10.10 

 

4. Menjelaskan tentang 

penanganan dan 

pencegahan dari penyakit 

gastritis 

Respon : Klien dapat 

menyebutkan 4 dari 8 

pencegahan penyakit 

gastritis yaitu makan 

secara teratur, gaya hidup 

sehat, istirahat yang 

cukup, olahraga 

 

 
10.15 

 

5. Menjelaskan tentang 

komplikasi penyakit 

gastritis 

Respon : Klien dapat 

menyebutkan 3 dari 5 

komplikasi gastritis yaitu 

perdarahan, muntah darah, 

anemia 

2 08 Maret 2021 10.20 1. Menjelaskan kepada klien 

tentang pentingnya 

kebutuhan nutrisi bagi 

tubuhnya 

Respon : Klien dapat 

menjelaskan pentingnya 

kebutuhan nutrisi bagi 

tubuhnya dengan 

bahasanya sendiri 
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2. Memberikan informasi 

 

10.25 tentang makanan yang 

 harus dihindari dan 

 dianjurkan untuk penyakit 

 gastritis 

 Respon : Klien dapat 

 menyebutkan makanan 

 yang harus dihindari yaitu 

 daging merah, makanan 

 yang pedas dan asam, 

 gorengan. Dan makanan 

 yang dianjurkan yaitu 

 sayuran hijau, pisang, 

 jahe. 

 

10.30 

 

3.  Mengobservasi Intake 

 makanan 

 Respon : klien makan 2 

 kali sehari dan tidak habis 

  

4.  Mengobservasi berat 

10.35 badan klien 

 
Respon : Klien bersedia 

 untuk diobservasi berat 

 badannya 

3 09 Maret 2021 10.10 3. Mengobservasi Intake 

makanan 

Respon : Klien makan 3 

kali sehari dengan porsi 

sedikit dan habis 
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10.15 

 
4. Mengobservasi berat badan 

klien 

Respon : Berat badan 

membaik 
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3.5 Evaluasi Keperawatan 

 

3.5.11 Catatan Perkembangan 

 

3.9 Tabel Catatan Perkembangan pada Ny. L dengan diagnosa medis gastritis pada 

tanggal 08 Maret 2021 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan Paraf 

08 Maret 

2021 

Ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan 

tubuh 

S : Klien mengatakan 

nafsu makan menurun, 

cepat kenyang 

 

   

O : 

- Makan 2 kali sehari 

dan tidak habis 

- Penurunan berat badan 

dari 41 kg menjadi 37 

kg dalam waktu 2 

bulan 

- Nafsu makan menurun 

- Membran mukosa 

kering 

   

A : Masalah belum 

teratasi 

  
P : Iintervensi ke 3 dan 4 

dilanjutkan 
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3.5.12 Evaluasi Keperawatan 

 

3.10 Tabel Evaluasi Keperawatan pada Ny. L, pada tanggal 08-09 Maret 2021 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi Paraf 

08 Maret 

2021 

Defisit pengetahuan S : Klien mengatakan 

sudah mengerti tentang 

penyakitnya 

 

   

O : 

-Klien mampu 

  
menjelaskan tentang 

  
pengertian gastritis 

  
-Menjelaskan tentang 

penyebab penyakit 

gastritis 

  
Respon : Klien dapat 

menyebutkan 4 dari 8 

penyebab gastritis yaitu 

pola makan tidak teratur, 

kopi dan teh, stress, 

makanan yang pedas dan 

asam 

   

-Menjelaskan tentang 

tanda dan gejala dari 

penyakit gastritis 

  
Respon : Klien dapat 

meenyebutkan 4 dari 8 

tanda dan gejala penyakit 

gastritis seperti nyeri 

pada ulu hati, mual 
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  muntah, nafsu makan 

menurun, perut kembung 

 
-Menjelaskan tentang 

penanganan dan 

pencegahan dari penyakit 

gastritis 

Respon : Klien dapat 

menyebutkan 4 dari 8 

pencegahan penyakit 

gastritis yaitu makan 

secara teratur, gaya hidup 

sehat, istirahat yang 

cukup, olahraga 

 
-Menjelaskan tentang 

komplikasi penyakit 

gastritis 

Respon : Klien dapat 

menyebutkan 3 dari 5 

komplikasi gastritis yaitu 

perdarahan, muntah 

darah, anemia 

 
A : Masalah teratasi 

 
 

P : Intervensi dihentikan 

 

09 Maret 

2021 

Ketidakseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan 

tubuh 

S : Klien mengatakan 

nafsu makan membaik 
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  O : 

- Klien dapat 

menjelaskan tentang 

pentingnya kebutuhan 

nutrisi bagi tubuhnya 

- Makan 3 kali sehari 

dengan porsi sedikit 

dan habis 

- Berat badan membaik 

- Frekuensi makan 

membaik 

- Membrane mukosa 

membaik 

 
A : Masalah teratasi 

 
 

P : Intervensi dihentikan 

 



 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan tentang kesenjangan yang 

terjadi antara tinjauan Pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan pada 

Ny. L dengan diagnosa medis Gastritis di Desa Candi Negoro Kecamatan Wonoayu 

Kabupaten Sidoarjo yang meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi dan 

evaluasi. 

4.1 Pengkajian 

 

Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami kesulitan karena 

penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud penulis yaitu untuk 

melaksanakan asuhan keperawatan pada lansia sehingga lansia dan keluarga 

terbuka dan mengerti serta kooperatif 

4.1.1 Identitas Klien 

 

Pada tinjauan pustaka lansia yang mengalami Gastritis yaitu pada penyakit 

gastritis sering menyerang pada usia diatas 40 tahun, jenis kelamin perempuan lebih 

beresiko menderita gastritis dan pengetahuan yang kurang juga dapat menyebabkan 

gastritis (Wahyu, dkk. 2015). Pada tinjauan kasus didapatkan data klien berusia 60 

tahun dan jenis kelamin perempuan. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

tidak ditemukan kesenjangan karena seiring bertambahnya usia, lapisan mukosa 

lambung akan mengalami penipisan dan melemah. Dinding lambung dilapisi oleh 

lendir (mukus) yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari enzim 

pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat meyebabkan 

peradangan pada mukosa lambung (Marianti, 2018). 
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4.1.2 Riwayat Kesehatan Saat Ini 

 

Pada tinjauan Pustaka didapatkan keluhan utama yang biasanya dirasakan 

oleh klien Gastritis yaitu nyeri pada ulu hati, mual sampai muntah, kembung, rasa 

penuh atau cepat kenyang, sendawa berlebihan (Sukarmin, 2013). Pada tinjauan 

kasus didapat pemeriksaan klien mengatakan menderita Hipotensi dan Gastritis, 

dan klien mengatakan tidak nafsu makan, perut kembung dan rasa penuh atau cepat 

kenyang. Menurut opini penulis ditemukan kesenjangan karena klien tidak 

menglami peningkatan asam lambung sehingga tidak terjadi nyeri pada ulu hati, 

mual sampai muntah dan sendawa berlebih. Meningkatnya asam lambung dapat 

menyebabkan inflamasi atau peradangan pada mukosa lambung sehingga terjadi 

nyeri pada ulu hati (Sukarmin, 2013). 

4.1.3 Riwayat Keluarga 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data Gastritis bukan termasuk penyakit 

keturunan. Perlu ditanyakan apakah keluarga klien memiliki riwayat penyakit 

keturunan seperti hipertensi, Diabetes Mellitus, asma, dan lain-lain (Sukarmin, 

2013). Pada tinjauan kasus didapatkan data keluarga klien tidak ada yang memiliki 

riwayat penyakit gastritis maupun penyakit keturunan seperti hipertensi, Diabetes 

Mellitus, asma. Sehingga tidak ditemukan kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus karena ditemukan data yang sama yaitu keluarga klien tidak ada yang 

memiliki riwayat penyakit gastritis maupun penyakit keturunan seperti hipertensi. 

4.1.4 Riwayat pekerjaan 

 

Pada tinjauan pustaka pekerjaan yang dapat mempengaruhi penyakit 

gastritis adalah pekerjaan yang berat karena dapat memicu timbulnya stress 

(Sukarmin, 2013). Pada tinjauan kasus didapat data pekerjaan klien yaitu pedagang. 
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Sehingga terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus karena 

pada tinjauan kasus klien tidak memiliki pekerjaan yang berat, klien hanya bekerja 

sebagai pedagang. 

4.1.5 Obat-obatan 

 

Pada tinjauan pustaka didapat penderita gastritis biasanya mengkonsumsi 

obat antasida, histamine (H2) blocker seperti ranitidine, inhibitor pompa proton 

(PPI) seperti omeprazole (Sukarmin, 2013). Pada tinjauan kasus didapatkan klien 

tidak mengkonsumsi obat apapun. Sehingga tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

ditemukan kesenjangan karena tidak terjadi peningkatan asam lambung sehingga 

klien tidak mengkonsumsi obat untuk menurunkan asam lambung. 

4.1.6 Nutrisi 

 

Pada tinjuan pustaka didapatkan data lansia yang menderitas gastritis 

mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan nutrisi karena kurangnya nafsu 

makan dan kehilangan sensasi kecap (La Ode, 2012). Pada tinjauan kasus 

didapatkan data klien mengalami penurunan nafsu makan. Klien mengatakan ada 

penurunan berat badan yaitu berat badan yang semula 41 kg turun menjadi 37 kg 

dalam waktu dua bulan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Menurut opini 

penulis tidak ditemukan kesenjangan karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus ditemukan data yang sama yaitu penurunan nafsu makan, hal ini karena pada 

lansia kehilangan sensasi kecap sehingga terjadi penurunan nafsu makan dan 

berakibat lansia telat makan sehingga lambung dalam keadaan kosong dan memicu 

peningkatan asam lambung. Pola makan yang tidak teratur dapat membuat lambung 

lebih sensitive, bila asam lambung meningkat. Produksi asam lambung yang 

berlebih dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus 
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halus sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri pada ulu hati, gesekan tersebut akan 

lebih parah jika lambung dalam keadaan kosong akibat telat makan (Widyatama). 

 
 

4.2 Tinjauan Sistem 

 

4.2.1 Tinjauan umum 

 

Pada tinjauan pustaka didapat penderita gastritis tampak kelelahan, adanya 

perubahan berat badan, dan mengalami penurunan nafsu makan (Sukarmin, 2013). 

Pada tinjauan kasus klien tidak terlihat kelelahan, berat badan klien 2 bulan yang 

lalu 41 kg dan berat badan klien sekarang 37 kg, klien mengalami perubahan nafsu 

makan, tidak mengalami demam, tidak mengalami keringat malam, tidak 

mengalami kesulitan tidur dan tidak sering pilek. Antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus terdapat kesenjangan karena pada tinjauan kasus klien tidak 

mengalami kesulitan tidur dan kelelahan hal ini karena klien tidak mengalami nyeri 

ulu hati. Kesulitan tidur biasanya terjadi karena penderita gastritis mengalami nyeri 

ulu hati dan mual, hal tersebut menyebabkan rasa tidak nyaman sehingga sulit untuk 

tidur dan mengalami kelelahan (La Ode, 2012). 

4.2.2 Sistem Integumen 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data inspeksi : Pada kulit mengalami 

atropi, kendur tidak elastis, kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan 

sehingga menjadi tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atropi glandula 

sebasea dan glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada kulit dikenal 

dengan liver spot (Kemenkes, 2016). Perubahan rambut pada lansia umumnya 

pertumbuhan menjadi lambat, lebih halus dan jumlahnya lebih sedikit, rambut 

berubah menjadi warna putih dan banyak yang rontok. Rambut pada alis dan lubang 
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hidung sering tumbuh lebih panjang. Perubahan kuku pada lansia pertumbuhannya 

lebih lambat, kuku menjadi pudar, warna kuku kekuningan, kuku menjadi tebal, 

keras tetapi rapuh (Tamtono, 2016). Pada tinjauan kasus didapatkan data inspeksi : 

Tidak ada lesi, tidak ada gatal dan memar, tidak terjadi perubahan pigmentasi pada 

kulit dan perubahan pada kuku. Kulit tampak kering dan rambut klien terlihat 

memutih/beruban. Palpasi : pada pemeriksaan palpasi ditemukan perubahan tekstur 

pada kulit klien yaitu kendur dan tidak elastis. Pada pemeriksaan rambut ditemukan 

rambut klien tipis dan banyak yang rontok. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus tidak ditemukan kesenjangan karena pada lansia secara umum akan 

mnegalami kulit kering, kendur dan tidak elastis, rambut memutih, tipis dan rontok. 

4.2.3 Hemopoietik 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia akan terjadi peningkatan 

viskositas plasma darah yang menyebabkan resiko tersumbatnya pembuluh darah. 

Selain itu terjadi peningkatan pada resitensi pembuluh darah perifer sehingga 

terjadi peningkatan tekanan darah (Aspiani, 2014). Pada tinjauan kasus didapatkan 

data tidak ada perdarahan/memar pada abdomen, tidak ada pembengkakan kelenjar 

limfa, dan klien tidak anemia. Klien mengatakan tidak memiliki riwayat transfusi 

darah. Pada pemeriksaan hemopoietik ditemukan kesenjangan karena menurut 

opini penulis pada tinjauan kasus tidak ditemukan data yang menonjol seperti pada 

tinjauan pustaka. 

4.2.4 Kepala 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data penderita gastritis sering mengalami 

keluhan sakit kepala (La Ode, 2012). Pada tinjauan kasus didapatkan data klien 

tidak merasakan sakit kepala, pusing dan tidak terjadi trauma yang berarti di masa 
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lalu. Sehingga terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

karena menurut opini penulis pada tinjauan kasus klien tidak mengalami sakit 

kepala. Hal ini disebabkan karena tidak ada peningkatan asam lambung. Kenaikan 

asam lambung ke saluran pencernaan bagian atas dapat menyababkan sakit kepala. 

Hal ini terjadi karena tekanan asam lambung membuat angin di dada dan 

menyebabkan tekanan terhadap dada dan kepala. Pasokan oksigen ke otak menjadi 

berkurang dan kepala akan terasa pusing (Afifah, 2021). 

4.2.5 Mata 

 

Pada pemeriksaan mata di tinjauan pustaka didapatkan data lansia dengan 

penyakit gastritis tidak terjadi perubahan khusus yang disebabkan. Perubahan mata 

pada lansia umumnya adalah sering dijumpai keluhan “nerocos” yang disebabkan 

kegagalan fungsi pompa pada sistem kanalis lakrimalis yang menimbulkan keluhan 

mata kering yaitu adanya rasa tidak enak seperti terdapat benda asing atau seperti 

ada pasir. Mata terasa lelah dan kabur, terjadi presbiopia, perubahan pada pupil 

yaitu terjadi penurunan kemampuan akomodasi (Tamtono, 2016). Pada 

pemeriksaan mata di tinjuan kasus didapatkan data inspeksi : terjadi perubahan 

penglihatan klien tidak bisa melihat jarak jauh, klien menggunakan kaca mata, tidak 

terjadi air mata berlebihan, tidak terjadi gatal di area mata, tidak terjadi bengkak 

sekitar mata, dan foto pobia. Palpasi : Tidak terjadi nyeri pada area mata. Terjadi 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yaitu klien tidak mengalami 

keluhan “nerocos” hal ini karena pada klien tidak mengalami iritasi atau tidak 

mengalami keluhan mata kering. Lansia yang belum mengalami “nerocos” 

dikarenakan pada kelopak mata lansia belum mengalami perubahan/penurunan 
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sehingga air mata masih bisa mengalir pada jalur yang tepat menuju lubang air mata 

(Hapsari, 2021). 

4.2.6 Telinga 

 

Pada pemeriksaan telinga di tinjauan pustaka secara umum pada lansia 

terjadi perubahan pendengaran (prerbiakusis) karena hilangnya kemampuan 

pendengaran pada telinga terutama terhadap nada/suara yang tinggi dan suara yang 

tidak jelas atau sulit dimengerti (Aspiani, 2014). Pada pemeriksaan telinga 

ditinjauan kasus didapatkan data tidak terjadi perubahan pendengaran, tidak 

terdapat alat-alat protesa, titinus (telinga berdengung), kebiasaan perawatan telinga 

klien biasanya membersihkan menggunakan cotton bud. Sehingga ditemukan 

kesenjangan pada pemeriksaan telinga karena pada tinjauan kasus klien tidak 

mengalami perubahan pendengaran karena masih bisa mendengarkan dengan jelas 

dan tidak ada gangguan pada telinga. 

4.2.7 Hidung 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data inspeksi : hidung terlihat simetris, 

tidak terjadi penyempitan pada pernafasan, tidak ada gangguan pada penciuman, 

tidak ada pernafasan cuping hidung, dan tidak sianosis (Sukarmin, 2013). Pada 

tinjauan kasus didapatkan data tidak terjadi rinorea (pilek), tidak terjadi penyepitan 

pada pernafasan, tidak mendengkur, tidak terjadi nyeri, dan tidak memiliki alergi. 

Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan kesenjangan. 

4.2.8 Mulut dan tenggorokan 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data inspeksi : bibir pucat, membrane 

mukosa kering. Pada lansia biasanya ditemukan banyak gigi yang tanggal dan 

sensitifitas indra pengecap menurun (La Ode, 2012). Pada tinjauan kasus 
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didapatkan data pada pemeriksaan mulut ditemukan membrane mukosa kering, 

klien mengatakan menggosok gigi 2x sehari, tidak ada lesi, tidak ada gigi palsu, 

tidak terdapat alat protesa, tidak ada riwayat infeksi dan tidak terjadi perubahan 

suara pada klien. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan 

kesenjangan. Kurangnya asupan cairan dapat menyebabkan bibir pucat dan 

membrane mukosa kering (Arief, 2018) 

4.2.9 Leher 

 

Pada tinjauan pustaka ditemukan data inspeksi : tidak ada pembesaran vena 

jugularis (Sukarmin, 2013). Pada tinjauan kasus ditemukan data inspeksi : tidak 

terjadi kekakuan dan tidak mengalami keterbatasan gerak. Palpasi : tidak terjadi 

nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

tidak ditemukan kesenjangan. 

4.2.10 Payudara 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data lansia perempuan akan mengalami 

pengenduran pada payudara (Aspiani, 2014). Pada tinjauan kasus didapatkan data 

pada payudara terjadi pengenduran, tidak ada cairan yang keluar dari puting susu 

dan tidak mengalami perubahan pada puting susu. Palpasi : pada payudara tidak 

mengalami nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan. Sehingga tidak sitemukan 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus karena menurut opini 

penulis pada lansia secara umum akan mengalami pengenduran payudara karena 

faktor usia. 

4.2.11 Pernafasan 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data inspeksi : tidak sesak, tidak ada 

retraksi otot bantu nafas, menurunnya aktivitas dari silia, paru-paru kehilangan 
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elastisitas, otot-otot pernafasan kehilangan kekuatan dan menjadi kaku, 

kemampuan untuk batuk berkurang, palpasi : vocal fremitus getaran kanan dan kiri 

sama, perkusi : sonor, auskultasi : bunyi nafas vesikuler (Aspiani, 2014). Pada 

tinjauan kasus didapatkan data inspeksi : klien tidak batuk, tidak sesak dan tidak 

ada sputum. Tidak terjadi heomopteses (batuk berdarah) tidak terjadi mengi dan 

tidak memiliki alergi pada pernafasan. Antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

tidak ditemukan kesenjangan karena ditemukan data yang sama yaitu tidak sesak 

dan tidak batuk. 

4.2.12 Kardiovaskuler 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data inspeksi : dada simetris, tidak ada 

pembengkakan, tidak ada sianosis, Palpasi : tidak ada nyeri tekan, CRT < 2 detik, 

Perkusi : pekak, auskultasi : bunyi jantung normal tidak ada bunyi jantung 

tambahan. Pada tinjauan kasus didapatkan data inspeksi : tidak terjadi ortopnea 

(bernafas tidak nyaman saat berbaring), tidak terjadi perubahan warna pada kaki, 

tidak terjadi varises, dan tidak terjadi kesemutan. Palpasi : pada sistem 

kardiovaskuler tidak terjadi nyeri pada dada, tidak mengalami edema. Auskultasi : 

pada sistem kardiovaskuler tidak terdapat bunyi jantung tambahan. Antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan kesenjangan karena ditemukan data 

yang sama yaitu tidak ada pembengkakan, tidak sianosis dan tidak ada bunyi 

jantung tambahan. 

4.2.13 Gastrointestinal 

 

Pada lansia akan mengalami asam lambung menurun, waktu pengosongan 

menurun, peristaltik lemah, sering timbul konstipasi, fungsi absorbsi menurun dan 

rasa lapar menurun (kepekaan rasa lapar menurun). Liver (hati) makin mengecil 
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dan menurunnya tempat penyimpanan serta berkurangnya aliran darah (Kemenkes, 

2016). Sedangkan pada lansia dengan penyakit gastritis akan ditemukan data 

inspeksi : abdomen simetris, terjadi mual muntah, palpasi : abdomen teraba tegang, 

terdapat nyeri tekan pada abdomen sebelah kiri, perkusi : hipertimpani, auskultasi 

: bising usus hiperaktif (la ode, 2012). pada tinjauan kasus didapatkan data pada 

sistem gastrointestinal terjadi perubahan nafsu makan pada klien, rasa penuh/cepat 

kenyang, tidak mengalami nyeri ulu hati, tidak terjadi mual/muntah, tidak terjadi 

hematemeis (Muntah darah), tidak mengalami diare, tidak mengalami konstipasi, 

tidak terjadi melena, tidak mengalami Hemoroid (Wasir), tidak mengalami 

perdarahan rectum. Sehingga terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus karena tidak terjadi peningkatan asam lambung sehingga klien tidak 

mengalami konstipasi, nyeri dan mual muntah. Konstipasi biasanya disebabkan 

karena kurang minum air putih, mengkonsumsi obat golangan antasida, golongan 

obat anti inflamasi non steroid. Kenaikan asam lambung dapat menyebabkan 

inflamasi pada mukosa lambung sehingga terjadi nyeri epigastrium. Refluk isi 

duodenum ke lambung dapat menyebabkan terjadinya mual muntah (Nurarif, 

2015). 

4.2.14 Perkemihan 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada pasien dengan gastritis biasanya 

tidak mengalami peningkatan/penurunan BAK. Pada lansia umumnya kemampuan 

konsentrasi urin berkurang, berat jenis urin menurun, proteinuria BUN meningkat 

sampai 21% mg, nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat. (Aspiani, 2014). 

Pada sistem perkemihan tidak terjadi dysuria, hematuria, polyuria, oliguria, dan 

nocturia. Klien tidak mengalami nyeri saat berkemih, tidak memiliki riwayat batu 
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saluran kemih, dan tidak terjadi infeksi saluran kemih. Frekuensi berkemih 4-7 kali 

dalam sehari. Sehingga tidak ditemukan kesenjangan antara tinjuan pustaka dan 

tinjaun kasus. 

4.2.15 Reproduksi 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data secara umum perubahan reproduksi 

yang terjadi pada lansia perempuan adalah menciutnya ovarium dan uterus 

sehingga terkadang lansia perempuan mengalami perdarahan pasca senggama dan 

nyeri pada daerah pelvis (Udjianti, 2011). Pada tinjauan kasus didapatkan data pada 

sistem genito reproduksi tidak ada lesi, tidak terjadi rabas dan nyeri pelvis. Klien 

tidak memiliki penyakit kelamin dan tidak terjadi infeksi. Menurut opini penulis 

terjadi kesenjangan karena pada tinjauan kasus klien tidak mengalami perdarahan 

pasca senggama dan tidak mengalami nyeri pada daerah pelvis karena klien tidak 

mengalami lesi atau infeksi pada sistem reproduksinya. Menurut Adrian (2020) 

terjadinya infeksi pada serviks akan membuat lebih mudah berdarah karena infeksi 

bisa menyerang dinding rahim dan menyebabkan ketidakstabilan sehingga mudah 

terjadi perdarahan pasca senggama (Adrian, 2020). 

4.2.16 Muskuloskeletal 

 

Pada tinjauan pustaka ditemukan data pada lansia akan terjadi penurunan 

suplai darah ke otot sehingga mengakibatkan massa otot dan kekuatannya menurun. 

Tulang kehilangan cairan dan rapuh, kifosis, penipisan dan pemendekan tulang, 

persendian membesar dan kaku, tendon mengkerut dan mengalami sclerosis, atropi 

serabut otot sehingga gerakan menjadi lamban, otot mudah kram dan tremor 

(Aspiani, 2014). Pada tinjauan kasus ditemukan data tidak terjadi nyeri persendian, 

kekakuan, kram dan tidak ada masalah berjalan. Sehingga ditemukan kesenjangan 



74 
 

 

 

 

karena pada tinjauan kasus klien tidak mengalami kram dan tremor karena klien 

rutin berolahraga sehingga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mengirimkan 

oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Kram sering terjadi pada usia diatas 50 tahun 

karena pada usia lanjut mulai kehilangan sel-sel saraf yang mengirimkan pesan dari 

otak ke otot sehingga sel yang tersisa harus bekerja lebih keras (Sukmasari,2015). 

4.2.17 Sistem Saraf Pusat 

 

Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia akan terjadi penurunan 

jumlah sel pada otak yang mengakibatkan penurunan reflex dan penurunan kognitif. 

Respon menjadi lambat dan hubungan antara persyarafan menurun, berat otak 

menurun 10-20%, mengecilnya syaraf panca indra sehingga mengakibatkan 

berkurangnya respon penglihatan dan pendengaran, mengecilnya syaraf penciuman 

dan perasa, lebih sensitive terhadap suhu, ketahanan tubuh terhadap dingin rendah, 

kurang sensitive terhadap sentuhan (Kemenkes, 2016). Pada tinjauan kasus 

didapatkan data klien tidak merasakan sakit kepala, tidak terjadi kejang, tidak 

terjadi paralisis (hilangnya separuh/seluruh fungsi otot), tidak terjadi paresis 

(badannya lemah untuk bergerak), tidak terjadi masalah koordinasi, tidak terjadi 

tremor, tidak terjadi paratesia, tidak terjadi cedera kepala, dan tidak mengalami 

masalah memori. Sehingga ditemukan kesenjangan karena pada tinjauan kasus 

klien belum mengalami penurunan yang berarti. Menurut Sudarta (2012) perubahan 

system susunan saraf pada lansia yang terjadi karena proses penuaan adalah terjadi 

penurunan sensori, anastesia, mengantuk, reflek lambat, kacau mental, disorientasi 

(Sudarta,2012). 
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4.2.18 Sistem Endokrin 

 
Pada tinjauan pustaka didapatkan data pada lansia akan mengalami produksi 

hormone paratiroid yang menurun yang dapat menurunkan kadar kalsium sehingga 

dapat terjadi osteoporosis (Aspiani, 2014). Pada tinjauan kasus didapatkan data tidak 

terjadi goiter (pembengkakan tiroid), tidak terjadi polifagi (banyak makan), tidak terjadi 

polidipsi (banyak minum), dan tidak terjadi polyuria (sering BAK). Antara tinjuan pustaka 

dan tinjuan kasus ditemukan kesenjangan karena pada tinjauan kasus klien tidak terjadi 

penurunan hormone paratiroid, tidak mengalami goiter karena klien tidak kekurangan 

yodium, tidak terjadi polifagi, polyuria, polidipsi karena klien tidak mengalami 

hiperglikemi maupun hipoglikemi. Polifagia terjadi karena kadar gula darah yang terlalu 

tinggi maupun kadar gula darah terlalu rendah, sedangkan polyuria dapat disebabkan 

karena kadar gula dalam darah yang tinggi, polidipsi terjadi karena respon tubuh akan 

adanya polyuria yang menyebabkan kekurangan cadangan air dalam tubuh sehingga 

klien merasa haus. Menurut Willy (2018) hormon paratiroid berperan menjaga 

keseimbangan kadar dua mineral, yaitu kalsium dan fosfat. Kalsium dibutuhkan untuk 

menjaga kelancaran kerja saraf, otot, dan jantung. Sedangkan fosfat dibutuhkan dalam 

pembentukan tulang dan gigi. Jika terjadi penurunan pada hormone parartiroid tubuh 

akan mengalami gangguan elektrolit berupa rendahnya kadar kalsium (hipokalsemia) dan 

tingginya kadar fosfat (hiperfosfatemia) (Willy, 2018). 

 
 

4.3 Diagnosa Keperawatan 

 

4.3.1 Diagnosa Keperawatan pada tinjauan pustaka 

 

4.3.1.1 Nyeri akut berhubungan dengan proses peradangan lambung 

 

4.3.1.2 Defisien volume cairan berhubungan dengan mual muntah 

https://www.alodokter.com/gangguan-elektrolit
https://www.alodokter.com/yang-perlu-anda-ketahui-tentang-penumpukan-fosfor-di-dalam-tubuh
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4.3.1.3 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakmampuan mencerna makanan 

4.3.1.4 Defisien pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 

4.3.2 Diagnosa Keperawatan pada tinjauan kasus 

 

4.3.2.1 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan penurunan nafsu makan 

4.3.2.2 Defisien pengetahuan tentang proses penyakit berhubungan dengan kurang 

informasi 

Tidak semua diagnosa pada tinjauan pustaka muncul pada tinjauan kasus 

karena diagnosa keperawatan pada tinjauan pustaka merupakan diagnosa 

keperawatan pada penyakit gastritis secara umum. Sedangkan tinjauan kasus data 

yang ditemukan disesuaikan dengan kondisi klien secara langsung. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan 

proses peradangan lambung sedangkan pada tinjauan kasus diagnosa tersebut tidak 

muncul, sehingga terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

karena tidak terjadi peningkatan asam lambung dan perdarahan pada lambung 

sehingga tidak terjadi nyeri. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa Defisien volume cairan 

berhubugan dengan mual muntah sedangkan pada tinjauan kasus diagnosa tersebut 

tidak muncul, sehingga terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus karena tidak terjadi perdarahan pada lambung dan tidak terjadi mual muntah 

sehingga tidak terjadi penurunan volume cairan. 

Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapatkan diagnosa 

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 



77 
 

 

 

 

penurunan nafsu makan dengan data klien mengatakan nafsu makan menurun, perut 

kembung dan cepat kenyang. Sehingga tidak ada kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. 

Pada tinjauan pustka dan tinjauan kasus didapatkan diagnosa defisit 

pengetahuan tentang proses penyakit berhubungan dengan kurang informasi 

dengan data klien tidak megerti tentang penyakit gastritis. Sehingga tidak ada 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. 

 
 

4.4 Intervensi Keperawatan 

 

Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus terdapat 

kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil yang 

mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan pada tinjauan kasus perencanaan 

menggunakan saran dalam intervensinya dengan tujuan meningkatkan kemandirian 

klien dalam pelaksanaan asuhan keperawatan melalui tahap peningkatan 

pengetahuan (Kognitif), perubahan tingkah laku (Afektif), dan keterampilan dalam 

menangani masalah yang terjadi (Psikomotorik). 

4.4.1 Intervensi Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan penurunan nafsu makan 

Pada intervensi tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama dengan 

intervensi yang ada pada tinjauan kasus dengan alasan klien mengatakan nafsu 

makan menurun, perut kembung dan cepat kenyang. Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 2 kali kunjungan maka status nutrisi terpenuhi dengan kriteria 

hasil klien mampu menjelaskan tentang pentingnya kebutuhan nutrisi bagi 

tubuhnya, klien melaporkan nafsu makan meningkat, klien dapat 
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mendemonstrasikan diet makanan dengan benar, tidak ada penurunan berat badan. 

Dilakukan Tindakan yaitu jelaskan kepada klien tentang pentingnya kebutuhan 

nutrisi bagi tubuh, berikan informasi tentang makanan yang boleh dan tidak boleh 

dikonsumsi klien, observasi intake makanan dan observasi berat badan klien. 

4.4.2 Intervensi defisit pengetahuan tentang proses penyakit berhubungan 

dengan kurang informasi 

Pada intervensi tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama dengan 

intervensi yang ada pada tinjauan kasus dengan alasan klien tidak mengerti tentang 

penyakitnya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali kunjungan 

maka tingkat pengetahuan klien meningkat dengan kriteria hasil klien mampu 

menjelaskan tentang penyebab masalah, klien melaporkan bahwa pengetahuannya 

sudah bertambah, klien dapat mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mencegah 

penyakit gastritis karena pengetahuan/informasi sudah bertambah, pemahaman 

tentang penyakit klien bertambah dan klien tidak kebingungan Ketika ditanya 

tentang penyakitnya. Dilakukan Tindakan keperawatan yaitu jelaskan tentang 

pengertian gastritis, jelaskan tentang penyebab gastritis, jelaskan tentang tanda dan 

gejala dari gastritis, jelaskan tentang penanganan dan pencegahan dari gastritis, 

jelaskan tentang komplikasi gastritis, jelaskan kepada klien tentang kepatuhan diet 

terhadap Kesehatan, dan berikan kesempatan keluarga untuk bertanya. 

 
 

4.5 Implementasi Keperawatan 

 

Pelaksanaan Tindakan keperawatan adalah perwujudan dari perencanaan 

yang telah dibuat. Perencanaan pada tinjauan pustaka diwujudkan pada klien dan 

pendokumentasian setelah intervensi keperawatan. 
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4.5.1 Implementasi keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan nafsu makan 

Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dilakukan Tindakan yang sama, yaitu 

menjelaskan kepada klien tentang pentingnya kebutuhan nutrisi bagi tubuh, 

memberikan informasi tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi 

oleh klien, mengobservasi intake makanan, dan mengobservasi berat badan klien. 

4.5.2 Implementasi keperawatan defisit pengetahuan tentang proses penyakit 

berhubungan dengan kurangnya informasi 

Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dilakukan Tindakan yang sama, yaitu 

menjelaskan tentang pengertian gastritis, menjelaskan tentang penyebab gastritis, 

menjelaskan tentang tanda dan gejala gastritis, menjelaskan tentang komplikasi 

gastritis, menjelaskan tentang penanganan dan pencegahan gastritis, menjelaskan 

kepada klien tentang kepatuhan diet terhadap Kesehatan dan memberikan 

kesempatan klien dan keluarga untuk bertanya. 

4.6 Evaluasi Keperawatan 

 

Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilakukan karena merupakan 

evaluasi secara teori. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data 

pendokumentasian evaluasi yang mengacu pada hasil atas Tindakan keperawatan 

yang telah dilakukan secara langsung kepada klien. 

Pada tinjauan kasus masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebuuhan tubuh dilakukan dalam waktu 2 kali kunjungan karena terlaksananya 

Tindakan yang tepat, klien juga koopertaif, dan mau mendengarkan apa yang 

dijelaskan oleh penulis tentang pentignya kebutuhan nutrisi bagi tubuh, selain itu 

klien mamu mematuhi diet makanan yang harus dihindari dan makanan yang 
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dianjurkan untuk penderita gastritis. Pada masalah defisit pengetahuan tentang 

proses penyakit evaluasi dilakukan dalam waktu 1 kali kunjungan karena 

terlaksananya Tindakan yang tepat, klien juga kooperatif, dan mau mendengarkan 

apa yang dijelaskan oleh penulis tentang penyakit gastritis sehingga pengetahuan 

klien meningkat. 

Pada akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil telah tercapai, masalah 

keperawatan sudah teratasi. Hal tersebut terjadi karena kerjasam yang baik antara 

penulis dan pasien. Hasil evaluasi pada Ny. L sudah sesuai dengan harapan dan 

tujuan yang ingin dicapai penulis , masalah teratasi dan asuhan keperawatan pada 

Ny. L dihentikan pada tanggal 09 Maret 2021. 



 

BAB V 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan diagnose medis Gastritis di Desa 

Candi Negoro Wonoayu Sidoarjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sekaligus saran yang dapat bermanfaat dan meningkatkan mutu asuhan 

keperawatan pada klien gastritis. 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan pada 

klien Gastritis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Pada pengkajian pada tinjauan kasus didapatkan keluhan utama pada 

pengkajian klien mengalami penurunan nafsu makan, perut kembung dan cepat 

kenyang. Diagnosa keperawatan yang muncul adalah Ketidakseimbangna nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan nafsu makan, defisit 

pengetahuan tentang proses penyakit berhubungan dengan kurang informasi. 

Pada diagnosa keperawatan prioritas yang diangkat yaitu 

ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 

penurunan nafsu makan dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 2 kali kunjungan diharapkan status nutrisi klien membaik, berat badan 

membaik, nafsu makan membaik, frekuensi makan membaik dan membrane 

mukosa membaik. Diagnosa kedua yaitu defisit pengetahuan tentang proses 

penyakit berhubungan dengan kurang informasi dengan tujuan setelah dilakukan 

Tindakan keperawatan selam 1 kali kunjungan diaharapkan tingkat pengetahuan 

klien meningkat. 
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Implementasi rencana tindakan pada klien yang telah disusun oleh peneliti 

semuanya bisa dilaksankan tanpa menemui kendala yang berarti. Pelaksanaan 

itervensi keperawatan yang dilakukan kepada klien melibatkan kleuarga dan klien 

secara aktif karena banyak Tindakan keperawatan yang memerlukan kerja sama 

antar perawat, keluarga klien dan klien. 

5.2 Saran 

 

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : 

 

5.2.1 Akademi 

 

Pendidikan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkam 

baik secara formal maupun informal khususnya ilmu pengetahuan dalam hal asuhan 

keperawatan lansia dengan diagnosa medis gastritis. 

5.2.2 Pelayanan Keperawatn Rumah Sakit 

 

Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang professional alangkah 

baiknya memberikan informasi tentang bahaya penyakit gastritis dan memberikan 

cara yang benar untuk perawatan penyakit gastritis agar bisa melakukan Tindakan 

mandiri saat dirumah. 

5.2.3 Peneliti 

 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan asuhan keperawatan pada 

lansia dengan diagnosa medis gastritis yang lebih lama demi mendapatkan hasil 

asuhan keperawatan yang lebih maksimal. 

5.2.4 Profesi Kesehatan 

 

Perawat sebagai tugas pelayang kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat ekerja dengan tim Kesehatan 

lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan pada klien gastritis. 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

 

 

Pokok Bahasan : Gastritis 

 

Hari, Tanggal : Senin, 08 Maret 2021 

Waktu : 10.00 - Selesai 

Tempat : Rumah Ny. L Ds. Candi Negoro Wonoayu - Sidoarjo 

Sasaran : Ny. L 

 
 

A. Tujuan Intruksional Umum 

 

Setelah dilakukan penyuluhan selama 20 menit tentang Gastritis 

diharapkan dapat mengetahui tentang Gastritis. Setelah dilakukan pendidikan 

kesehatan selama 20 menit diharapkan mampu: 

1. Mengetahui pengertian Gastritis 

 

2. Mengetahui penyebab Gastritis 

 

3. Mengetahui tanda dan gejala Gastritis 

 

4. Mengetahui komplikasi Gastritis 

 

5. Mengetahui pencegahan dan penanganan Gastritis 

 

6. Mengetahui penatalaksanaan Gastritis di rumah 

 

B. Materi Pembahasan 

 

1. Pengertian Gastritis 

 

Gastritis merupakan peradangan (Pembengkakan) pada mukosa lambung 

yang ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, rasa mual dan 

muntah. 
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2. Penyebab Gastritis 

 

1. Pola makan tidak teratur 

2. Infeksi bakteri Helicobacter Pylori 

3. Penggunaan obat anti inflamasi non steroid (OAINS) 

4. Mengkonsumsi kafein seperti kopi dan teh 

5. Stress 

6. Mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam 

7. Mengkonsumsi alkohol berlebih 

8. Merokok 

 

3. Tanda Dan Gejala Gastritis 

 

1. Nyeri pada ulu hati 

 

2. Mual sampai muntah 

 

3. Nafsu makan menurun 

 

4. Rasa penuh atau cepat kenyang 

 

5. Perut kembung 

 

6. Nyeri saat lapar 

 

7. Sendawa berlebihan 

 

8. Regurgitasi (Keluar cairan dari lambung secara tiba-tiba) 

 

4. Komplikasi Gastritis 

 

1. Perdarahan 

 

2. Kanker Lambung 

 

3. Muntah Darah 

 

4. Ulkus Peptikum 

 

5. Anemia 

mailto:INFO@KERTACENDEKIA.AC.ID


YAYASAN KERTA CENDEKIA 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTTA CENDEKIA 

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232 

Telp. 031 8961496; Fax. 031 8961497; EMAIL : 

info@kertacendekia.ac.id 

 

 

5. Pencegahan Dan Penanganan Gastritis 

 

1. Makan secara teratur 

 

2. Merubah gaya hidup yang sehat 

 

3. Minum obat sesuai anjuran dokter secara teratur 

 

4. Istirahat yang cukup 

 

5. Makan dengan porsi sedikit tapi sering 

 

6. Olahraga/latihan fisik secara teratur 

 

7. Selalu mematuhi diet 

 

8. Dengan mematuhi diet yang sudah ditentukan maka sangat berpengaruh 

terhadap kesehatan, selain itu kepatuhan diet dapat mencegah 

terjadinya komplikasi. 

6. Penatalaksanaan Gastritis Dirumah 

 

1. Segera makan jika timbul keluhan 

 

2. Minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual 

 

3. Makan makanan yang lunak 

 

4. Makan dengan porsi sedikit tapi sering 

 

5. Berikan kompres air hangat pada ulu hati 

 

6. Minum susu untuk menetralkan asam lambung 

 

7. Melakukan teknik relaksasi dengan tarik napas dalam 

 

C. Metode 

 

1. Ceramah 

 

2. Tanya jawab / diskusi 
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D. Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Pengajaran Waktu Kegiatan 

1 Mengucapkan salam, dan 

memperkenalkan diri 

1 menit Menjawab salam, dan 

memperhatikan 

2 Pengenalan Materi 1 menit Menanggapi dan 

menjawab pertanyaan 

3 Menjelaskan tujuan 

kegiatan secara verbal 

15 

menit 

Memperhatikan penjelasan 

pengajar 

4 Mendorong dan memberi 

kesempatan untuk 

bertanya, redemonstrasi, 

dan menjawab pertanyaan 

2 menit Redemonstrasi, bertanya, 

menanggapi dan menjawab 

pertanyaan 

5 Menutup pertemuan dan 

mengucap salam 

1 menit Memperhatikan dan 

menjawab salam 

Total waktu 20 menit 

 
 

E. Media 

 

Leaflet 

 

F. Sumber bahan 

 

Muttaqin A, Sari K. Gangguan Gastrointestinal. Jakarta : Salemba Medika, 

2011 
 

Nuari Afrian Nian, 2015. Buku ajar asuhan pada gangguan sistem 

gastrointestinal : Jakarta. TIM. 
 

Ratu, A. R., & Adwan, G. M. (2013). Penyakit Hati, Lambung, Usus dan 

Ambeien. Yogyakarta : Nuha Medikas 
 

Rika. 2016. Hubunga Antara Pengetahuan Dan Perilaku Pencegahan 

Gastritis Pada Mahasiswa Jurusan Keperawatan diakses 

http://respiratori.uin- 

alauddin.ac.id/2616/1/SKRIPSI%20RIKA.PDF pada 21 

Januari 2021 pukul 20.15 
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Sukarmin. 2013. Keperawatan pada Sistem Pencernaan. Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar. 

G. Evaluasi 

 

1. Prosedur : lisan 

 

2. Jenis : promotif 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

 

 

Pokok Bahasan : Diet Gastritis 

 

Hari, Tanggal : Senin, 08 Maret 2021 

Waktu : 10.20 - Selesai 

Tempat : Rumah Ny. L Ds. Candi Negoro Wonoayu - Sidoarjo 

Sasaran : Ny. L 

 
 

A. Tujuan Intruksional Umum 

 

Setelah dilakukan penyuluhan selama 20 menit tentang Diet Gastritis 

diharapkan dapat mengetahui tentang Diet Gastritis. Setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan selama 20 menit diharapkan mampu: 

1. Mengetahui makanan yang harus dihindari bagi penderita 

gastritis 

2. Mengetahui makanan yang dianjurkan unuk penderita gastritis 

 

B. Materi Pembahasan 

Makanan Yang Harus Dihindari Oleh Penderita Gastritis 

 
1. Daging Merah 

 
Berbagai bentuk daging merah, mulai dari daging sapi, kambing 

memproduksi lemak jenuh dan kolesterol lebih tinggi. Makan makanan 

tinggi lemak dalam porsi yang terlalu banyak dapat memicu timbulnya 

gejala gastritis. Makanan berlemak dapat memperlambat otot-otot 

pencernaan, dan memperlambat pengosongan lambung sehingga memicu 

produksi asam lambung berlebih. 
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2. Makanan Yang Pedas Dan Asam 

 
Makanan yang pedas seperti makanan yang diolah dengan cabai, 

merica, lada hitam dapat mengiritasi lambung dan meningkatkan produksi 

asam berlebih sehingga dapat memicu refluks. 

 

3. Makanan Yang Mengandung Asam 

 
Makanan yang mengandung asam seperti lemon, jeruk, tomat dapat 

menyebabkan rasa nyeri seperti terbakar di bagian dada (Heartburn) dan 

dapat memingkatkan produksi asam lambung. 

 

4. Minuman Berkafein 

 
Minuman berkafein seperti kopi dan teh dapat menstimulasi 

produksi asam lambung sehingga dapat memperburuk gejala gastritis. 

 

5. Sayur Dan Buah Yang Mengandung Gas 

 
Penderita gastritis sebaiknya menghindari kol, lobak, nangka 

muda, nangka matang, dan durian. Sayur dan buah tersebut mengandung gas 

yang bisa memicu perut kembung dan dapat meningkatkan produksi asam 

lambung. 

 

6. Gorengan 

 
Gorengan mengandung lemak jenuh yang bisa memicu asam 

lambung dan menyebabkan iritasi dan juga dapat memicu nyeri ulu hati. 

 
 

Makanan Yang Dianjurkan Untuk Penderita Gastritis 

 

1. Sayuran Hijau 

Sayuran hijau mengandung berbagai nutrisi yang menyehatkan 

tubuh secara menyeluruh, termasuk organ lambung. Akan tetap dari 

beragam jenis sayur, yang paling baik untuk penderita penyakit lambung 

adalah bayam, kangkung, sawi hijau, dan asparagus. Kandungan gula 

beserta lemak yang rendah dapat membantu mengurangi peningkatan asam 
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lambung. Sayuran juga dapat dicerna dengan cepat sehingga membantu 

mempercepat pengosongan lambung. 

2. Pisang 

Pisang merupakan makanan dengan kadungan asam yang rendah. 

Teksturnya yang lumat juga membantu membentuk lapisan pelindung pada 

kerongkongan yang mengalami iritasi. Pisang juga dapat melancarkan kerja 

usus dan mencegah sembelit, sehingga keluhan seperti sakit perut, kembung 

atau rasa tidak nyaman pada berut dapat berkurang. 

3. Melon 

Melon juga termasuk makanan dengan sifat basa yang tinggi 

karena kandungan mineral berupa magnesium, melon juga dapat mencegah 

iritasi lambung, sehingga baik untuk dikonsumsi penderita gastritis. 

4. Jahe 

Jahe memiliki sifat antiradang yang kuat sehingga mampu 

meredakan nyeri dada (Heartburn) akibat naiknya asam lambung. Jahe juga 

dapat meredakan mual dan muntah. 

5. Oatmeal 

Mengkonsumsi semangkuk oatmeal atau 1-2 roti gandum untuk 

sarapan baik bagi penderita gastritis, karena oatmeal dan gandum mampu 

menyerap asam lambung dan dapat mengurangi gejala naiknya asam 

lambung. 

6. Makanan rendah lemak 

Makanan rendah lemak seperti ikan, dada ayam dan makanan 

laut baik dkonsumsi penderita gastritis karena dapat mengurangi gejala 

refluks. 

 

 

 

 

 

D. Metode 
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1. Ceramah 

 

2. Tanya jawab / diskusi 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Pengajaran Waktu Kegiatan 

1 Mengucapkan salam, dan 

memperkenalkan diri 

1 menit Menjawab salam, dan 

memperhatikan 

2 Pengenalan Materi 1 menit Menanggapi dan 

menjawab pertanyaan 

3 Menjelaskan tujuan 

kegiatan secara verbal 

15 

menit 

Memperhatikan penjelasan 

pengajar 

4 Mendorong dan memberi 

kesempatan untuk 

bertanya, redemonstrasi, 

dan menjawab pertanyaan 

2 menit Redemonstrasi, bertanya, 

menanggapi dan menjawab 

pertanyaan 

5 Menutup pertemuan dan 

mengucap salam 

1 menit Memperhatikan dan 

menjawab salam 

Total waktu 20 menit 

 
 

F. Media 

 

Leaflet 

 

G. Sumber bahan 

 

Setiaputri, K.A. 2020. Pantangan Makanan dan Minuman Untuk Penderita 

Gastritis. Diakses https://hellosehat.com/pencernaan/ 

maag/makanan-pemicu-asam-lambung/Pada tanggal 06 Maret 

2021 pukul 08.00 
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Setiaputri, K.A. 2020. Makanan dan Minuman untuk Penderita Gastritis. 

 

Diakses https://hellosehat.com/pencernaan/maag/makanan- 

untuk-sakit-maag/ Pada tanggal 06 Maret 2021 pukul 08.30 

H. Evaluasi 

 

1. Prosedur : lisan 

 

2. Jenis : promotif 
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PRPGRAM DIII KEPERAWATAN 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA 

CENDEKIA SIDOARJO 

2021 

1. Pengertian Gastritis 

 

Gastritis merupakan peradangan 

(Pembengkakan) pada mukosa 

lambung yang ditandai dengan rasa 

tidak nyaman pada perut bagian atas, 

rasa mual dan muntah. 

 
2. Penyebab Gastritis 

➢ Pola makan tidak teratur 

➢ Infeksi bakteri Helicobacter 

Pylori 

➢ Penggunaan obat anti inflamasi 

non steroid (OAINS) 

➢ Mengkonsumsi kafein seperti 

kopi dan teh 

➢ Stress 

➢ Mengkonsumsi makanan yang 

pedas dan asam 

➢ Mengkonsumsi alkohol berlebih 

➢ Merokok 

3. Tanda Dan Gejala Gastritis 

 

➢ Nyeri pada ulu hati 

 

➢ Mual sampai muntah 

 

➢ Nafsu makan menurun 

 

➢ Rasa penuh atau cepat kenyang 

 

➢ Perut kembung 

 

➢ Nyeri saat lapar 

 

➢ Sendawa berlebihan 

 

➢ Regurgitasi (Keluar cairan dari 

lambung secara tiba-tiba) 

 



 

 

4. Komplikasi Gastritis 

 

➢ Perdarahan 

 

➢ Kanker lambung 

 

➢ Muntah darah 

 

➢ Ulkus peptikum 

 

➢ Anemia 

 

 

5. Pencegahan Dan Penanganan 

Gastritis 

➢ Makan secara teratur 

 

➢ Merubah gaya hidup yang sehat 

 

➢ Minum obat sesuai anjuran 

dokter secara teratur 

➢ Istirahat yang cukup 

 

➢ Makan dengan porsi sedikit tapi 

sering 

➢ Olahraga/latihan fisik secara 

teratur 

➢ Selalu mematuhi diet 

 

➢ Dengan mematuhi diet yang 

sudah ditentukan maka sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan, 

selain itu kepatuhan diet dapat 

mencegah terjadinya komplikasi. 

6. Penatalaksanaan Gastritis 

Dirumah 

➢ Segera makan jika timbul 

keluhan 

➢ Minum air hangat manis 

sebelum makan jika terasa mual 

➢ Makan makanan yang lunak 

 

➢ Makan dengan porsi sedikit tapi 

sering 

➢ Berikan kompres air hangat 

pada ulu hati 

➢ Minum susu untuk menetralkan 

asam lambung 

➢ Melakukan teknik relaksasi 

dengan tarik napas dalam 



 

 

DIET GASTRITIS 
 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 
Riscahyani Sartika Ningrum 

(1801034) 
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Makanan Yang Harus Dihindari 

Oleh Penderita Gastritis 

 

1. Daging Merah 

 
Berbagai bentuk daging merah, 

mulai dari daging sapi, kambing 

memproduksi lemak jenuh dan kolesterol 

lebih tinggi. Makan makanan tinggi lemak 

dalam porsi yang terlalu banyak dapat 

memicu timbulnya gejala gastritis. 

Makanan berlemak dapat memperlambat 

otot-otot pencernaan, dan memperlambat 

pengosongan lambung sehingga memicu 

produksi asam lambung berlebih. 

2. Makanan Yang Pedas Dan Asam 

Makanan yang pedas seperti 

makanan yang diolah dengan cabai, merica, 

lada hitam dapat mengiritasi lambung dan 

meningkatkan produksi asam berlebih 

sehingga dapat memicu refluks. 

3. Makanan Yang Mengandung Asam 

Makanan yang mengandung asam 

seperti     lemon,     jeruk,     tomat     dapat 

menyebabkan rasa nyeri seperti terbakar di 

bagian dada (Heartburn) dan dapat 

memingkatkan produksi asam lambung. 

 

3. Minuman Berkafein 

 
Minuman berkafein seperti kopi dan teh 

dapat menstimulasi produksi asam lambung 

sehingga dapat memperburuk gejala 

gastritis. 

 

4. Sayur Dan Buah Yang Mengandung Gas 

 
Penderita gastritis sebaiknya 

menghindari kol, lobak, nangka muda, 

nangka matang, dan durian. Sayur dan buah 

tersebut mengandung gas yang bisa memicu 

perut kembung dan dapat meningkatkan 

produksi asam lambung. 

 

6. Gorengan 

 
Gorengan mengandung lemak jenuh 

yang bisa memicu asam lambung dan 

menyebabkan iritasi dan juga dapat memicu 

nyeri ulu hati. 



 

 

Makanan Yang Dianjurkan Untuk 

Penderita Gastritis 

1. Sayuran Hijau 

Sayuran hijau mengandung berbagai 

nutrisi yang menyehatkan tubuh secara 

menyeluruh, termasuk organ lambung. 

Akan tetap dari beragam jenis sayur, yang 

paling baik untuk penderita penyakit 

lambung adalah bayam, kangkung, sawi 

hijau, dan asparagus. Kandungan gula 

beserta lemak yang rendah dapat membantu 

mengurangi peningkatan asam lambung. 

Sayuran juga dapat dicerna dengan cepat 

sehingga membantu mempercepat 

pengosongan lambung. 

 
2. Pisang 

Pisang merupakan makanan dengan 

kadungan asam yang rendah. Teksturnya 

yang lumat juga membantu membentuk 

lapisan pelindung pada kerongkongan yang 

mengalami iritasi. Pisang juga dapat 

melancarkan kerja usus dan mencegah 

sembelit, sehingga keluhan seperti sakit 

perut, kembung atau rasa tidak nyaman 

pada berut dapat berkurang. 

 
3. Melon 

Melon juga termasuk makanan 

dengan sifat basa yang tinggi karena 

kandungan mineral berupa magnesium, 

melon juga dapat mencegah iritasi 

lambung, sehingga baik untuk dikonsumsi 

penderita gastritis 

 
4. Jahe 

Jahe memiliki sifat antiradang yang 

kuat sehingga mampu meredakan nyeri 

dada (Heartburn) akibat naiknya asam 

lambung. Jahe juga dapat meredakan mual 

dan muntah. 

5. Oatmeal 

Mengkonsumsi semangkuk 

oatmeal atau 1-2 roti gandum untuk 

sarapan baik bagi penderita gastritis, 

karena oatmeal dan gandum mampu 

menyerap asam lambung dan dapat 

mengurangi gejala naiknya asam 

lambung. 

 
6. Makanan rendah lemak 

Makanan rendah lemak seperti 

ikan, dada ayam dan makanan laut baik 

dkonsumsi penderita gastritis karena 

dapat mengurangi gejala refluks. 



 

 


