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MOTTO

‘’Diantara keutamaan ilmu dibanding harta ialah ilmu akan menjagamu sedangkan

harta engkau yang menjaganya dan ilmu tidak akan berkurang bila diajarkan

sedangkan harta akan berkurang bila dibelanjakan’’

(Ali Bin Abi Thalib)

‘’jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali

dari tiga hal: dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau

anak saleh yang mendoakannya‘’

(HR. Muslim No. 1631)

‘’Bahagia orang tua paling utama’’
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit di mana arteri koroner

pada jantung yang berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi pada otot jantung,

tidak adekuat dalam menjalankan fungsi normalnya. Penyakit yang tergolong

dalam penyakit kardiovaskular ini adalah penyumbang kematian terbanyak

yaitu sebesar sepertiga penduduk dunia (Haryono, 2017). Kebanyakan

penderita penyakit ini mengalami rasa tekan yang hebat di bagian dada yang

tidak jarang menyebabkan intoleransi aktivitas (penurunan aktivitas) pada si

penderita. Hal ini dikarenakan terjadinya metabolisme anaerob sebagai akibat

dari kurangnya asupan darah atau nutrisi ke jantung.

Di Indonesia, penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian

tertinggi sejak tahun 2013. Riskesdas (2018), melaporkan sebanyak 7,2 juta

(42,3%) kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung koroner.

Beberapa studi juga menyatakan bahwa penyakit jantung koroner meningkat

di usia 65-74 tahun ke atas. Dan yang paling berisiko menderita penyakit ini

adalah pria dengan persentase sebesar 51,8% dibandingkan wanita yang

hanya sebesar 49,2%. Sedangkan prevalensi penyakit jantung dilihat dari

provinsinya, prevalensi tertinggi terdapat di Aceh sebesar (38,4%), dan

prevalensi terendah berada di Papua (0,5%). Untuk jumlah penderita penyakit

jantung koroner di Jawa Timur, sebanyak 375.127 (1,3%) penderita

(Riskesdas Jatim, 2018). Penulis mencoba mengerucutkan survei ke daerah

terdekat dan dari hasil survei di Puskesmas Pasrepan, didapatkan sebanyak
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45% dari jumlah total desa Pasrepan atau sebanyak 1.304 orang menderita

penyakit jantung koroner.

Gaya hidup yang mengikuti era globalisasi, membuat kasus jantung

koroner terus meningkat. Gaya hidup yang gemar makan junk food yang kaya

lemak, merokok dan kebiasaan malas berolahraga juga mudah stres ikut

berperan dalam menambah jumlah pasien jantung koroner. (Arief, 2018).

Tanpa disadari kebiasaan mengkonsumsi makanan siap saji atau junk food

yang rendah serat, dan mengandung lemak jenuh yang tinggi tanpa diimbangi

air putih dan olahraga rutin adalah pemicu penyakit jantung koroner yang

paling umum terjadi saat ini. Konsumsi lemak jenuh yang berlebih dapat

menyebabkan penimbunan plak di dinding arteri jantung. Plak berupa lipid

atau jaringan fibrosa yang menghambat suplai oksigen dan nutrisi ke bagian

otot jantung dapat menimbulkan kelelahan otot bahkan kerusakan fungsi

organ yang biasanya diproyeksikan sebagai rasa tidak nyaman oleh klien

secara subjektif seperti ditekan benda berat, di tindih, atau ditusuk. Apabila

hal ini tidak segera disadari oleh penderita, komplikasi terburuk yang akan

dialami adalah kematian.

Oleh karena itu, negara Indonesia yang sedang membangun segala

bidang perlu memperhatikan pendidikan kesehatan masyarakat untuk

mencegah timbulnya penyakit jantung koroner yang lebih banyak lagi di

tahun-tahun mendatang. Pencegahan penyakit jantung koroner sebenarnya

cukup mudah untuk dilakukan. Dapat dilakukan dengan memberikan

penyuluhan seperti menyarankan klien untuk berpartisipasi pada kegiatan

yang disesuaikan dengan batasan medis atau sesuai dengan kemampuan
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bergerak klien seperti berjalan, jogging, bersepeda, berenang dan lain-lain.

Perawat juga dapat mengedukasi klien agar berhenti merokok, tidak minum

alkohol juga menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh. Salah

satu program pemerintah dalam memberikan pengetahuan, kesadaran, dan

cara bersikap terhadap penyakit yaitu dengan membentuk Posbindu PTM.

Posbindu PTM adalah suatu upaya deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut

terhadap penyakit tidak menular khususnya penyakit jantung koroner (Nur

Amri, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka

penulis akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan

keperawatan penyakit jantung koroner dengan membuat rumusan

masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah asuhan keperawatan pada

penderita penyakit jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas

di Desa Pohgedang, Pasrepan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menggambarkan tentang asuhan keperawatan pada penderita

penyakit jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas di Desa

Pohgedang, Pasrepan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Menggambarkan pengkajian pada asuhan keperawatan pada penderita

jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas di Desa Pohgedang,

Pasrepan.
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1.3.2.2 Menggambarkan diagnosa pada keperawatan asuhan keperawatan pada

penderita jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas di Desa

Pohgedang, Pasrepan.

1.3.2.3 Menggambarkan intervensi pada asuhan keperawatan pada penderita

jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas di Desa Pohgedang,

Pasrepan.

1.3.2.4 Menggambarkan implementasi pada asuhan keperawatan pada penderita

jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas di Desa Pohgedang,

Pasrepan

1.3.2.5 Menggambarkan evaluasi pada asuhan keperawatan pada penderita

penyakit jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas di Desa

Pohgedang, Pasrepan.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat

memberi manfaat:

1.4.1 Secara Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu

pengetahuan khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada penderita

penyakit jantung koroner dengan masalah intoleransi aktivitas di Desa

Pohgedang, Pasrepan.

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi:

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman yang nyata untuk melakukan observasi dalam

memberikan asuhan keperawatan pada penderita penyakit jantung koroner

dengan masalah utama intoleransi aktivitas dan untuk menambah
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pengetahuan peneliti khususnya dalam penatalaksanaan keperawatan pada

penyakit kardiovaskular. Dapat dijadikan sumber informasi yang

digunakan untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi institusi pendidikan

dalam pengetahuan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di

masa yang akan datang.

1.4.2.3 Bagi Responden

Memberikan pengetahuan tambahan sehingga dapat lebih

mengetahui tentang penyakit jantung koroner.

1.4.2.4 Bagi Ilmu Keperawatan

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu

keperawatan dan bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan

keperawatan pada penderita penyakit jantung koroner dengan masalah

intoleransi aktivitas.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Metode

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan

peristiwa gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi

kepustakaan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan

studi pendekatan proses keperawatan dengan langkah pengkajian,

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.



6

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

1.5.2.1 Wawancara

Data diperoleh dengan melalui percakapan terstruktur antara peneliti,

klien dan keluarga. Dengan teknik wawancara, penulis bisa menghindari

kesalahan informasi. Data yang diperoleh dari klien dan keluarga juga

lebih akurat, jujur, komprehensif dan objektif.

1.5.2.2 Observasi

Dengan melakukan observasi, penulis bisa menggambarkan suatu

objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui

pengamatan, mendapatkan data mengenai objek yang diamati.

1.5.3 Sumber Data

1.5.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sampel

penelitian, meliputi data nama, umur, jenis kelamin, tempat tanggal lahir,

berat badan, tinggi badan, data konsumsi nutrisi harian, data kualitas tidur

klien.

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang

terdekat klien, catatan medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim

kesehatan lain. Dengan menggunakan data sekunder peneliti mampu

memperoleh informasi lebih dari informasi utama.

1.5.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dijadikan pegangan oleh peneliti berfungsi

untuk mempertajam permasalahan yang artinya dengan adanya studi
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kepustakaan maka permasalahan yang dikemukakan akan semakin jelas

arah dan bentuk penelitian, dan untuk mencari dukungan fakta, informasi

atau teori yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu sebagai referensi

ilmu, dan dapat mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang

keperawatan saat ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan

memahami studi kasus ini, secara keseluruhan di bagi 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 pandang medis dan asuhan keperawatan klien dengan

diagnosa penyakit jantung koroner serta kerangka masalah.

Bab 3 : Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi data hasil

pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bab 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori

dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab 5 : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.



8

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Penyakit Jantung Koroner

2.1.1 Definisi

Penyakit jantung koroner (Coronary Artery Deseases) adalah

gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena

adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Secara klinis, ditandai

dengan adanya rasa nyeri di dada atau rasa tidak nyaman di bagian dada

dan biasanya seperti tertekan benda berat ketika sedang beraktifitas

(Riskesdas, 2013). Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah salah satu

kondisi di mana ketidakseimbangan antara suplai darah ke otot jantung

berkurang sebagai akibat dari tersumbatnya pembuluh darah arteri

koronaria dengan penyebab tersering adalah aterosklorosis (Wijaya, dkk,

2013).

Penyakit jantung koroner merupakan keadaan arteri koroner yang

menyempit dan tersumbat, sehingga menyebabkan aliran darah ke area

jantung yang di sumpali arteri tersebut berkurang (Black, dkk, 2014).

Penyakit jantung koroner terjadi karena kerusakan aliran darah menuju

miokardium (Lemone, dkk, 2015)

Sedangkan National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI, 2015)

menambahkan bahwa PJK adalah penyakit dengan keadaan plak

menumpuk didalam arteri koronaria yang merupakan penyuplai darah

yang kaya akan oksigen menuju ke otot jantung.
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2.1.2 Etiologi

Penyakit jantung koroner biasanya disebabkan oleh aterosklerosis,

sumbatan pada arteri koroner oleh plak lipid dan fibrosa. Penyakit

jantung koroner ditandai dengan angina pectoris, sindrom koroner akut

dan atau infark miokardium (Lemone, dkk, 2015). Penyebab primer

penyakit arteri koroner adalah inflamasi dan pengendapan lemak di

dinding arteri (Black, dkk, 2014). Sherwood (2014) menambahkan

spasme vaskular yang merupakan suatu kontriksi spastik abnormal yang

secara transien menyempitkan pembuluh koronaria dan spasme vaskular

berkaitan dengan tahap awal penyakit arteri koronaria.

Berikut beberapa penyebab penyakit jantung koroner, yaitu :

2.1.2.1 Kolesterol yang tinggi

Hipotesis pertama mengisyaratkan bahwa kadar kolesterol serum

dengan trigliserida tinggi dapat menyebabkan pembentukan

aterosklerosis. Kolesteol dan trigliserida di dalam darah terbungkus

dalam protein pengangkut lemak yang disebut lipoprotein, Lipoprotein

berdentitas tinggi (High Density Liporotein) membawa lemak keluar sel

untuk diuraikan dan diketahui protektif melawan aterosklerosis. Namun,

lipoprotein yang berdentitas rendah (Low Density Lipoprotein) dan

lipoprotein yang berdentitas sangat rendah (Very Low Density

Lipoprotein), membawa lemak ke seluruh tubuh, termasuk sel endotel

arteri. Lipoprotein merembes kolesterol dan trigliserida di lepaskan ke

dalam sel. Di dinding arteri, oksidasi kolesterol dan trigliserida
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menyebabkan pembentukan radikal- radikal bebas yang di ketahui

merusak sel- sel endotel.

2.1.2.2 Tekanan darah yang tinggi

Hipotesis kedua didasarkan pada kenyataan bahwa tekanan darah

yang tinggi secara kronis menimbulkan gaya regang / potong yang

merobek lapisan endotel arteri dan arteriol. Gaya regang terutama timbul

ditempat-tempat arteri bercabang atau membelok, khas untuk arteri

koroner, aorta, arteri- arteri cerebelum. Dengan robeknya lapisan endotel,

maka timbul kerusakan berulang sehingga terjadi siklus peradangan,

penimbunan sel darah putih dan trombosit, serta pembentukan bekuan.

Setiap trombus yang terbentuk dapat terlepas dari arteri sehingga terjadi

embolus di bagian hilir.

2.1.2.3 Infeksi virus

Hipotesis ketiga menjelaskan bahwa sebagian sel endotel mungkin

terinfeksi oleh suatu virus. Infeksi mencetuskan siklus peradangan. Sel-

sel darah putih dan trombosit datang ke daerah tersebut dan terbentuklah

bekuan dan jaringan parut. Virus spesifik yang biasanya berperan dalam

teori ini adalah sitomegalovirus, anggota dari famili virus herpes.

2.1.2.4 Kadar besi yang tinggi

Hipotesis keempat menjelaskan bahwa kadar besi serum yang tinggi

dapat merusak arteri koronaria atau memperparah kerusakan karena hal

lain.
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2.1.3 Manifestasi Klinis

1) Klaudikasio intemitten, suatu perasan nyeri dan kram di ekstremitas

bawah, terutama terjadi setelah atau sesudah olah raga.

2) Peka terhadap rasa dingin karena aliran darah ke ekstremitas tidak

adekuat.

3) Perubahan warna kulit ( pucat ).

4) Denyut nadi yang lemah dan banyak berkeringat.

Manifestasi klinis pada penyakit ini khas yang menimbulkan gejala

dan komplikasi sebagai akibat penyumbatan aliran darah ke jantung.

Sumbatan aliran darah berlangsung progresif dan suplai darah tidak

adekuat (ischemia) yang ditimbulkannya akan membuat sel-sel otot

ischemia terjadi dalam berbagai tingkat, manifestasi utama dari ischemia

miokardium adalah sesak napas, rasa lelah berkepanjangan, irama

jantung yang tidak teratur dan nyeri dada yang hilang timbul, tidak

disertai kerusakan irreversibel sel-sel jantung terdiagnosis PJK (Wijaya,

dkk, 2013).

2.1.4 Klasifikasi

Klasifikasi pada penyakit jantung koroner dapat dibedakan menjadi

empat, yaitu :

2.1.4.1 Asimtomatik (Silent Myocardial ischemia), tidak pernah mengeluh nyeri

dada baik saat istirahat atau beraktifitas.

2.1.4.2 Angina Pectoris Stabil (STEMI), terdapat nyeri hilang timbul yang

berlangsung 1-5 menit dan biasanya terdapat depresi segmen ST pada

pengukuran EKG.
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2.1.4.3 Angina Pectoris tidak Stabil (NSTEM), nyeri yang berlangsung lebih dari

1-5 menit dan bisa terjadi pada saat istirahat. Biasanya akan terdapat

deviasi segmen ST pada saat rekaman hasil EKG,

2.1.4.4 Infark Miokardium, nyeri dada yang terasa di tekan, di remas berlangsung

selama 30 menit atau bahkan lebih. Biasanya hasil rekaman EKG terdapat

elevasi segmen ST (Potter, dkk, 2010).

2.1.5 Faktor Risiko

1) Hipertensi

Hipertensi adalah hasil tekanan darah yang konsisten sistolik ≥

140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg. Hipertensi merusak sel

endotel arteri, kemungkinan disebabkan oleh kelebihan tekanan dan

perubahan karakteristik aliran darah. Kerusakan ini dapat

merangsang perkembangan plak ateroklerotik.

2) Diabetes Mellitus

Diabetes mempengaruhi endotelium pembuluh darah, berperan

pada proses ateroklerosis. Hiperglikemia dan hiperinsulinemia,

perubahan fungsi trombosit, kenaikan kadar fibrinogen, dan

inflamasi juga berperan pada perkembangan aterosklerosis pada

orang diabetes.

3) Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah kadar lemak dan lipoprotein tinggi yang

abnormal. Low Density Lipoprotein adalah pembawa utama

kolesterol. Kadar tinggi LDL meningkatkan ateroklerosis karena
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LDL menyimpan kolesterol pada dinding arteri. Kenaikan

trigliserida juga berperan pada risiko pada penyakit jantung koroner.

4) Merokok

Pria perokok mempunyai dua hingga tiga kali risiko mengalami

penyakit jantung dibanding pria bukan perokok; wanita yang perokok

mempunyai risiko hingga empat kalinya. Nikotin membuat kontriksi

arteri, membatasi perfusi jaringan (pengiriman aliran darah dan

oksigen). Lebih lanjut, nikotin mengurangi kadar Low Density

Lipoprotein dan meningkatkan agregasi trombosit, meningkatkan

risiko pembentukan thrombus.

5) Obesitas

Obesitas umumnya di definisikan sebagai indeks massa tubuh

(IMT) 30 kg/m2 atau lebih dan distribusi lemak yang mempengaruhi

risiko PJK. Orang yang obesitas mempunyai risiko hipertensi,

diabetes, dan hyperlipidemia yang lebih tinggi dibanding dengan

yang normal.

6) Kurang aktivitas fisik

Kurang aktivitas fisik dikaitkan dengan risiko PJK yang lebih

tinggi. Manfaat latihan pada kardiovaskular mencakup peningkatan

ketersediaan oksigen ke otot jantung, penurunan kebutuhan oksigen

dan beban kerja jantung, serta peningkatan fungsi miokardium dan

stabilitas listrik. Efek positif lain dari aktivitas fisik teratur mencakup

penurunan tekanan darah, lemak darah, kadar insulin, agregasi

trombosit, dan berat badan.
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7) Diet

Diet adalah faktor risiko PJK terutama asupan lemak dan

kolesterol secara bebas. Diet banyak buah, sayur, gandum utuh, dan

asam lemak tidak jenuh tampak mempunyai efek perlindungan untuk

mencegah penyakit PJK.

2.1.6 Patofisiologi

2.1.6.1 Aterosklerosis

Pada aterosklerosis, lemak menumpuk pada lapisan intima arteri.

Muttaqin (2009) menambahkan bahwa penyakit arteriosklerosis

disebabkan akibat kelainan metabolisme lipid, koagulasi darah, dan

keadaan biofisika serta biokimia dinding arteri. Fibroblast di area tesebut

merespons dengan memproduksi kolagen dan sel otot polos berproliferasi,

bersama-sama membentuk lesi kompleks yang disebut plak. Plak terdiri

atas sebagian besar kolesterol, trigliserida, fosfolipid, kolagen, dan sel

otot polos.

Gambar 2.1 Kondisi Aterosklerosis
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Plak mengurangi ukuran lumen pada arteri yang terserang, dan

mengganggu aliran darah. Selain itu plak dapat menyebabkan ulkus,

menyebabkan pembentukan thrombus yang dapat menyumbat pembuluh

secara komplit. Plak yang menebal akan menghambat pertukaran nutrien

bagi sel-sel yang terletak di dalam dinding arteri yang terkena sehingga

terjadi degenerasi dinding di sekitar plak (Sherwood, 2014).

Seiring waktu, plak dapat mengeras. Plak mengeras akan

mempersempit arteri koroner dan mengurangi aliran darah yang kaya

oksigen ke jantung. ketidakseimbangan suplai oksigen dan nutrisi ke

bagian miokard jantung berkurang yang menyebabkan terjadinya

metabolisme secara anaerob yang menghasilkan asam laktat sehingga

terjadi nyeri serta fatique pada penderita penyakit jantung koroner. Hal

inilah yang menyebabkan para penderita mengalami intoleransi aktivitas.

Jika ruptur plak, gumpalan darah dapat terbentuk di permukaannya,

sehingga bekuan darah besar sebagian atau seluruhnya dapat memblokir

aliran darah melalui arteri koroner. Jika aliran darah yang kaya oksigen ke

otot jantung berkurang atau di blokir, angina atau serangan jantung bisa

terjadi (NHLBI, 2015).

2.1.6.2 Angina Pectoris

Angina Pectoris adalah rasa nyeri yang timbul karena ischemia

miokardium, di tandai dengan episode nyeri dada. Angina pectoris stabil

memiliki tampilan klinis yang khas yaitu rasa tidak nyaman dan lokasi

yang sulit ditunjuk di daerah dada atau lengan, di picu oleh aktivitas fisik

atau stres emosional dan membaik 5-10 menit. Sedangkan angina
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pectoris tidak stabil yaitu rasa tidak nyaman di dada terjadi saat istirahat

atau aktivitas minimal, dan biasanya berlangsung lebih 20 menit,

terkadang berkembang menjadi nyeri hebat dan terus menerus (Setiati, et.

al, 2014). Ketika kebutuhan oksigen miokardium lebih besar dibanding

yang dapat di suplai oleh pembuluh yang tersumbat sebagian, sel

miokardium menjadi iskemik dan berpindah ke metabolisme anaerob.

Metabolisme anaerob menghasilkan asam laktat yang merangsang ujung

saraf otot, menyebabkan nyeri. Nyeri berkurang saat suplai oksigen

kembali dapat memenuhi kebutuhan miokardium (Lemone, dkk, 2015).

Tiga tipe angina (Lemone, dkk, 2015) adalah :

1) Angina Stabil

Angina Stabil adalah bentuk angina yang paling umum dan

dapat di prediksi. Angina stabil terjadi pada jumlah aktivitas atau

stres yang dapat di prediksi dan merupakan manifestasi umum PJK.

Angina stabil biasanya terjadi saat kerja jantung meningkat karena

latihan fisik, terpajan dingin, atau stres.

2) Angina Prinzmetal (varian)

Angina Prinzmetal adalah angina atipical yang mendadak (tidak

terkait dengan aktivitas) dan seringkali pada malam hari. Angina ini

disebabkan oleh spasme arteri koroner dengan atau tanpa lesi

aterosklerotik. Mekanisme pasti spasme arteri koroner tidak

diketahui. Dapat terjadi akibat respons sistem simpatis hiperaktif,

perubahan aliran kalsium dalam otot polos, atau penurunan

prostaglandin yang meningkatkan vasodilitasi.
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3) Angina Tidak Stabil

Angina Tidak Stabil terjadi pada peningkatan frekuensi,

keparahan, dan durasi. Nyeri tidak dapat diduga dan terjadi pada

penurunan tingkat aktivitas atau stres dan dapat terjadi pada saat

istirahat. Pasien angina tidak stabil berisiko mengalami infark

miokardium.

2.1.6.3 Infark Miokardium

Infark miokardium terjadi saat obstruksi komplet arteri koroner

mengganggu suplai darah ke area miokardium. Jaringan yang terkena

menjadi iskemik dan akhirnya mati (infark) jika suplai darah tidak

diperbaiki (Setiati, et. al, 2014).

Gambar 2.2 Kondisi jantung dengan Infark Miokardium

Area nekrotik dibatasi oleh area jaringan yang cedera atau rusak,

yang pada gilirannya dikelilingi oleh area jaringan iskemik. Ketika sel

miokardium mati, sel hancur dan melepaskan beberapa iso-enzim jantung

ke dalam sirkulasi. Kenaikan kadar kreatinin kinase (creatinin kinase, CK)
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serum dan troponin spesifik jantung adalah indikator spesifik infark

miokardium (Lemone, dkk, 2015)

2.1.7 Pemeriksaan Diagnostik

2.1.7.1 Pemeriksaan Kadar Kolesterol

Peningkatan kadar kolesterol dan trigelserida dapat mengindikasi

adanya faktor risiko untuk jantung koroner. Kadar kolesterol di atas 180

mg/dl pada orang yang berusia 30 tahun atau kurang atau di atas 200 mg/

dl untuk mereka yang berusia lebih dari 30 tahun di anggap meningkat

dan berisiko khusus penyakit jantung koroner.

2.1.7.2 Elektrokardiogram (EKG )

Biasanya normal bila pasien istirahat terapi datar atau depresi pada

segmen ST gelombang T menunjukkan iskemik. Peninggian ST atau

penurunan lebih dari 1 cm selama nyeri tanpa abnormalitas bila bebas

nyeri menunjukkan iskemik miokard transien, distritmia, dan blok

jantung.

2.1.7.3 Enzim / izoenzim jantung

Peningkatan menunjukkan kerusakan miokard .

2.1.7.4 Foto dada

Biasanya normal namun infiltrat mungkin menunjukkan

dekompensasi jantung atau komplikasi paru.

2.1.7.5 Elektrokardiografi ( ECHO)
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2.1.8 Penatalaksanaan

Manajemen medis pada pasien PJK adalah mengurangi dan

mengendalikan faktor risiko serta mengembalikan suplai darah ke

miokardium.

Beragam teknik telah dikembangkan untuk membuka pembuluh

darah dan mengembalikan aliran darah melalui arteri koroner seperti

percutaneous coronary intervention (PCI), percutaneous transluminal

coronary angioplasty (PTCA), dan tindakan bedah seperti coronary

artery bypass graft (CABG) (Black, dkk, 2014). Setelah terapi

farmakologi dan tindakan bedah berhasil memperbaiki kondisi pasien,

selanjutnya sesuai indikasi pasien untuk mengikuti program rehabilitasi

jantung untuk pemulihan, dan menyiapkan pasien secara bertahap

kembali pada aktivitas sehari-hari pasien sebelum terkena penyakit

jantung koroner (Mertha, 2010).

2.2 Konsep Intoleransi Aktivitas

2.2.1 Definisi

Intoleransi aktivitas di definisikan sebagai ketidakcukupan energi

psikologis atau fisiologis untuk mempertahankan atau menyelesaikan

aktivitas kehidupan sehari-hari yang harus atau yang ingin dilakukan

(Keliat, dkk, 2015). Intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi

untuk melakukan aktivitas sehari-hari (Tim Pokja SDKI DPP PPNI,

2017).
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2.2.2 Etiologi

Menurut data dari etiologi/penyebab intoleransi aktivitas pada

penyakit jantung koroner adalah:

1) Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen

Terjadi apabila suplai darah tidak lancar di paru-paru (darah tidak

masuk ke jantung), menyebabkan penimbunan cairan di paru-paru yang

dapat menurunkan pertukaran oksigen dan karbondioksida antara udara

dan darah di paru-paru. Sehingga oksigenisasi pada arteri berkurang dan

mengalami ketidakseimbangan dan terjadi peningkatan karbondioksida

yang akan membentuk asam di dalam tubuh.

2) Kelemahan

Kelemahan yang menyertai gagal jantung disebabkan karena

menurunnya curah jantung, gangguan sirkulasi, dan pembuangan produk

sampah katabolisme yang tidak adekuat dari jaringan (Smeltzer, dkk,

2013). Pada aktivitas fisik ringan, terutama yang hilang dengan istirahat,

dapat mengindikasikan awal gagal jantung. Pada gangguan ini, jantung

tidak dapat menyediakan cukup darah untuk memenuhi kebutuhan

metabolik sel yang sedikit meningkat (Hidayat, 2012).

3) Immobilitas

Perubahan akibat immobilitas pada pasien jantung koroner dapat

menyebabkan hipotensi ortostatik dan meningkatnya kerja jantung.

Menurunnya kemampuan saraf otonom menjadi penyebab terjadinya

hipotensi ortostatik. Hal ini biasanya ditandai dengan sakit kepala ringan,

pusing, kelemahan, kelelahan, kehilangan energi, gangguan visual,
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dispnea, ketidaknyamanan kepala atau leher, atau pun pingsan (Widuri,

2010).

4) Gaya hidup monoton

Perubahan gaya hidup pada penderita jantung koroner dapat

memengaruhi kemampuan mobilitas seseorang karena gaya hidup

berdampak pada perilaku atau kebiasaan sehari-hari (Hidayat, 2012).

2.2.3 Patofisiologi

Menurut Smeltzer, dkk (2013b) gangguan kemampuan kontraktilitas

jantung, dapat menyebabkan curah jantung menjadi lebih rendah dari

curah jantung normal sehingga darah yang dipompa pada setiap kontriksi

menurun dan menyebabkan penurunan darah ke seluruh tubuh. Apabila

suplai darah di paru-paru tidak lancar (darah tidak masuk ke jantung),

menyebabkan penimbunan cairan di paru-paru yang dapat menurunkan

pertukaran oksigen dan karbondioksida antara udara dan darah di

paru-paru. Hal ini akan mengakibatkan oksigenisasi arteri berkurang dan

terjadi peningkatan karbondioksida yang akan membentuk asam di dalam

tubuh. Situasi ini akan memberikan suatu gejala seperti sesak napas

(dyspnea), dyspnea saat berbaring (ortopnea) terjadi apabila aliran darah

dari ektremitas meningkatkan aliran balik vena ke jantung dan paru-paru.

Suplai darah yang kurang di daerah otot dan kulit, menyebabkan kulit

menjadi pucat dan dingin serta timbul gejala letih, lemah dan lesu pada

penderita gagal jantung kongestif.

Intoleransi aktivitas adalah suatu diagnosa keperawatan yang

mengidentifikasikan bahwa tubuh memiliki ketidakcukupan energi untuk
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melakukan aktivitas sehari-hari. Pembentukan energi dilakukan di sel,

tepatnya di mitokondria melalui beberapa proses tertentu. Dalam

membentuk energi tubuh diperlukan nutrisi dan CO2. Pada kondisi

tertentu, mengakibatkan suplai nutrisi dan O2 tidak sampai ke sel, dan

akhirnya tubuh tidak mampu memproduksi energi yang banyak.

Sehingga, penyakit apapun yang menyebabkan terhambatnya/terputusnya

suplai nutrisi dan O2 ke sel, dapat mengakibatkan respon tubuh berupa

intoleransi aktivitas (Wartonah, 2015).

Intoleransi aktivitas pada pasien dengan jantung koroner sering

dirumuskan sebagai salah satu permasalahan yang sering dialami oleh

penderita penyakit ini, hal ini disebabkan karena jantung tidak mampu

untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk mampu

memenuhi kebutuhan jaringan terhadap nutrien dan oksigen akibat dari

kerusakan sifat kontraktil dari jantung dan curah jantung kurang dari

normal. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban kerja otot

jantung, sehingga bisa melemahkan kekuatan kontraksi otot jantung

sehingga produksi energi menjadi berkurang (Wartonah, 2015).

2.2.4 Manifestasi Klinis

Menurut data PPNI, (2016) merumuskan bahwa gejala dan tanda

intoleransi aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif.

2.2.4.1 Subjektif

1) Mengeluh lelah

Mudah lelah terjadi akibat curah jantung yang berkurang yang

dapat menghambat sirkulasi normal dan suplai oksigen ke jaringan,
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yang menyebabkan pembuangan sisa hasil katabolisme terhambat.

Hal ini juga terjadi akibat meningkatnya energi yang digunakan

untuk bernapas dan insomnia yang terjadi akibat distress pernapasan

dan batuk (Smeltzer, dkk, 2013b)

2) Dyspnea saat /setelah beraktivitas

Dyspnea di karakteristikkan dengan pernapasan cepat, dangkal

dan keadaan yang menunjukkan bahwa pasien sulit mendapatkan

udara yang cukup (Mutaqqin, 2014b). Dyspnea bahkan dapat terjadi

saat istirahat atau di cetuskan oleh gerakan yang minimal atau

sedang (Smeltzer, dkk, 2013b).

2.2.4.2 Objektif

1) Frekuensi jantung meningkat > 20% dari kondisi istirahat.

Peningkatan frekuensi jantung adalah respon awal jantung

terhadap stres, sinus takikardia mungkin dicurigai dan sering

ditemukan pada pemeriksaan pasien dengan kegagalan pompa

jantung.

2) Tekanan darah berubah >20 % dari kondisi istirahat

Tekanan darah biasanya menurun akibat penurunan volume

sekuncup.

3) Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat / setelah aktivitas

Irama yang berasal bukan dari nodus SA sering dikenal dengan

aritmia. Frekuensi nadi kurang dari 60 x/menit (sinus bradikardia)

atau frekuensi lebih dari 100 x/menit. Terdapatnya hambatan impuls

supra atau intra ventrikular.
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4) Sianosis

Tanda penting pada kebanyakan kasus penyakit jantung adalah

warna biru yang biasanya terdapat di kaki, kulit tangan, mukosa bibir

dan pipi. Hal inilah yang sering disebut dengan sianosis.

2.2.5 Komplikasi

Komplikasi yang dapat terjadi pada penderita bila intoleransi

aktivitas yang diakibatkan karena penyakit jantung koroner tidak

ditangani adalah atrofi otot. Atrofi otot merupakan keadaan di mana otot

menjadi mengecil karena tidak terpakai dan pada akhirnya serabut otot

akan di infiltrasi dan diganti dengan jaringan fibrosa dan lemak (Tarwoto

& Wartonah, 2011). Atrofi otot, otot yang dipergunakan dalam waktu

lama akan kehilangan sebagian kekuatan dan fungsi normalnya (Ernawati,

2012).

2.2.6 Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dapat dianjurkan dengan diagnosa

intoleransi aktivitas pada penderita jantung koroner diantaranya:

1) EKG (Elektrocardiography)

Pemeriksaan ini merupakan suatu penilaian yang berguna untuk

mencatat data tentang aktivitas listrik jantung, denyut jantung, dan

integritas konduksi listrik jantung. fungsi dari pemeriksaan EKG yaitu

untuk mengetahui aritmia jantung, hipertrofi atrium dan ventrikel,

iskemia dan infark miokard, efek obat-obatan terutama digitalis dan

anti-aritmia, gangguan keseimbangan elektrolit khususnya kalium, serta

penilaian fungsi pacu jantung (Mutaqqin, 2011).
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2) ECG (Echocardiography)

Echocardiography adalah tes ultrasound non-invasif yang digunakan

untuk memeriksa ukuran, bentuk dan pergerakan struktur jantung. fungsi

dari ECG yaitu mengetahui adanya sinus takikardi, iskemi,

infark/fibrilasi atrium, ventrikel hipertrofi. Selain itu ECG juga dapat

dipergunakan dalam membedakan berbagai murmur jantung (Mutaqqin,

2011).

3) Rontgen dada

Pemeriksaan rontgen dada dilakukan bertujuan untuk menunjukkan

adanya pembesaran jantung, bayangan mencerminkan dilatasi atau

hipertrofi bilik atau perubahan dalam pembuluh darah atau peningkatan

tekanan pulmonal (Wijayaningsih, 2013).

4) Sean jantung

Tindakan penyuntikan fraksi dan memperkirakan gerakan jantung

(Wijayaningsih, 2013).

5) Kateterisasi jantung

Tekanan abnormal menunjukkan indikasi dan membantu

membedakan gagal jantung sisi kiri dan kanan, stenosis katup atau

insufisiensi serta mengkaji potensi arteri koroner (Wijayaningsih, 2013).

6) Elektrolit

Dapat berubah karena perpindahan cairan atau penurunan fungsi

ginjal, terapi diuretik (Wijayaningsih, 2013).
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7) AGD

Gagal ventrikel kiri ditandai alkalisis respiratorik ringan atau hipoksemia

dengan peningkatan penekanan karbondioksida (Wijayaningsih, 2013).

8) Enzim jantung

Meningkat bila terjadi kerusakan jaringan-jaringan jantung, misalnya

infark miokard (Wijayaningsih, 2013).

2.3 Konsep Keluarga

2.3.1 Definisi

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di bawah satu

atap dalam keadaan saling ketergantungan (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2016)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga di

definisikan dengan istilah kekerabatan di mana individu bersatu dalam

suatu ikatan perkawinan dengan menjadi orang tua. Dalam arti luas

anggota keluarga merupakan mereka yang memiliki hubungan personal

dan timbal balik dalam menjalankan kewajiban dan memberi dukungan

yang disebabkan oleh kelahiran, adopsi, maupun perkawinan (Stuart,

2014). Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh

ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan

mempertahankan upaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik

mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga (Harnilawati,

2013).
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2.3.2 Tipe Keluarga

Dalam ilmu sosiologi, keluarga memerlukan pelayanan kesehatan

yang berasal dari berbagai macam pola kehidupan. Sesuai dengan

perkembangan sosial maka tipe keluarga berkembang mengikutinya.

Agar dapat mengupayakan peran serta keluarga dalam meningkatkan

derajat kesehatan maka perlu mengetahui berbagai tipe keluarga.

a) The Nuclear Family (keluarga inti)

Keluarga terbentuk karena pernikahan, peran sebagai orang tua atau

kelahiran.keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak, baik dari sebab

biologis maupun adopsi.

b) The Dyad Family (keluarga tanpa anak)

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

dalam suatu rumah.

c) The Childless Family

Keluarga tanpa anak karena terlambat menikah dan untuk

mendapatkan anak terlambat waktunya yang disebabkan mengejar karier

atau pendidikan yang terjadi pada wanita.

d) Keluarga Adopsi

Keluarga adopsi adalah keluarga yang mengambil tanggung jawab

dalam secara sah dari orang tua kandung ke keluarga yang menginginkan

anak.
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e) The Extended Family

Keluarga yang terdiri dari tiga generasi yang hidup bersama dalam

satu rumah, seperti nuclear familiy disertai paman, tante, orang tua

(kakek-nenek), keponakan, dan lain-lain.

f) The Single-Parent Family (keluarga orang tua tunggal)

Keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak.

Hal ini biasanya terjadi melalui proses perceraian, kematian, atau karena

ditinggalkan (menyalahi hukum pernikahan).

g) Commuter Family

Kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda, tetapi salah satu kota

tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja di luar kota

bisa berkumpul dengan anggota keluarga pada saat week end atau pada

waktu-waktu tertentu.

h) Multi-generation Family

Keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang

tinggal bersama dalam satu rumah.

i) Kin-Network Family

Beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling

berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang

sama. Contoh: dapur, kamar mandi, televisi, telepon, dan lain-lain.

j) Blended Family (keluarga campuran)

Duda atau janda (karena perceraian) yang menikah kembali dan

membesarkan anak dari hasil perkawinan atau dari perkawinan

sebelumnya.
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k) Dewasa lajang yang tinggal sendiri

Keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena

pilihan atau perpisahan (separasi), seperti perceraian atau ditinggal mati.

l) Keluarga Binuklir

Keluarga binuklir merujuk pada bentuk keluarga setelah cerai

dimana anak menjadi anggota dari suatu sistem yang terdiri dari dua

rumah tangga inti, ibu dan ayah dari berbagai macam kerja sama antara

keduanya serta waktu yang digunakan dalam setiap rumah tangga.

2.3.3 Fungsi Keluarga

Menurut Friedman fungsi keluarga terbagi atas :

a. Fungsi Afektif

Fungsi ini merupakan persepsi keluarga terkait dengan pemenuhan

kebutuhan psikososial sehingga mempersiapkan anggota keluarga

berhubungan dengan orang lain.

b. Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses perkembangan individu sebagai hasil

dari adanya interaksi sosial dan pembelajaran peran sosial. Fungsi ini

melatih agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial.

c. Fungsi Reproduksi

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menjaga

kelangsungan keluarga.

d. Fungsi Ekonomi

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan

mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan.
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e. Fungsi Kesehatan

Menyediakan kebutuhan fisik-makanan, pakaian, tempat tinggal,

perawatan kesehatan. (Harnilawati, 2013)

2.3.4 Tugas Keluarga

Berikut merupakan 5 tugas keluarga, yaitu:

1. Mengenal masalah kesehatan, yaitu keluarga mampu:

a) Dapat menyebutkan tentang pengertian penyakit,

b) Dapat menyebutkan tentang penyebab penyakit,

c) Dapat menyebutkan tanda dan gejala penyakit.

2. Mengambil keputusan untuk keluarga yang sakit, yaitu keluarga

mampu:

a) Dapat menyebutkan perubahan yang terjadi pada keluarga yang

sakit,

b) Dapat menyebutkan pendapat dari masing masing anggota

keluarga tentang risiko penyakit yang sama.

3. Merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan,

yaitu keluarga mampu:

a) Dapat menyebutkan komplikasi dari penyakit,

b) Dapat menyebutkan cara perawatan dari penyakit.

4. Memodifikasi dan memelihara lingkungan, yaitu keluarga mampu:

a) Dapat mengidentifikasi tentang lingkungan rumah yang dapat

menyebabkan penyakit.

5. Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, yaitu keluarga

mampu:
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a) Dapat menyebutkan tempat pelayanan kesehatan di daerah

terdekat

2.3.5 Struktur Keluarga

Salah satu pendekatan dalam keluarga adalah pendekatan struktural

fungsional. Struktur keluarga menyatakan bagaimana keluarga disusun

atau bagaimana unit-unit ditata dan saling terkait satu sama lain.

Beberapa ahli meletakkan struktur pada bentuk/tipe keluarga, namun

ada juga yang memandang struktur keluarga menggambarkan subsistem

subsistemnya sebagai dimensi. Struktur sebuah keluarga memberikan

gambaran tentang bagaimana suatu keluarga itu melaksanakan fungsinya

dalam masyarakat.

2.3.5.1 Struktur Kekuatan

Struktur kekuatan keluarga merupakan kemampuan (potensial/aktual)

dari individu untuk mengontrol atau memengaruhi atau mengubah

perilaku orang lain (anggota keluarganya). Beberapa macam struktur

kekuatan :

1) Legitimate power/authorty (hak untuk mengontrol) seperti orang tua

terhadap anak,

2) Referent power (seseorang yang ditiru),

3) Resource or oxpert power (pendapat, ahli, dan lain),

4) Reward power (pengaruh kekuatan karena adanya harapan yang

akan diterima),

5) Coercive power (pengaruh yang dipaksakan sesuai keinginannya),

6) Information power (pengaruh yang dilalui melalui persuasif),
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7) Affective power (pengaruh yang diberikan melalui memanipulasi

dengan cinta kasih, misalnya hubungan seksual).

2.3.5.2 Struktur Peran

Peran menunjukkan pada beberapa set perilaku yang bersifat

homogen dalam situasi sosial tertentu. Peran lahir dari hasil interaksi

sosial. Peran biasanya menyangkut posisi dan posisi mengidentifikasi

status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial tertentu.

1) Peran-peran formal dalam keluarga

Peran formal berkaitan dengan posisi formal keluarga, bersifat

homogen. Peran formal yang standar dalam keluarga, antara lain:

pencari nafkah, ibu rumah tangga, pengasuh anak, supir, tukang

renovasi rumah, tukang masak, dan lain-lain. Jika dalam keluarga

hanya terdapat sedikit orang untuk memenuhi peran tersebut, maka

anggota keluarga berkesempatan untuk memerankan beberapa peran

dalam waktu yang berbeda.

a. Peran parental dan perkawinan

b. Peran-peran dalam keluarga

c. Peran seksual perkawinan

d. Peran ikatan keluarga atau kinkeeping

e. Peran kakek/nenek
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Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing yang

antaranya :

a) Ayah

Ayah sebagai pimpinan keluarga mempunyai peran sebagai

pencari nafkah, pendidikan, pelindung, pemberi rasa aman bagi

setiap anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat atau

kelompok sosial tertentu.

b) Ibu

Ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik

anak-anak, pelindung keluarga, dan sebagai pencari nafkah tambahan

keluarga, serta sebagai anggota masyarakat atau kelompok tertentu.

c) Anak

Anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan

perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual.

2) Peran-peran informal keluarga

Peran-peran informal keluarga (peran tertutup) biasanya bersifat

implisit, tidak tampak permukaan dan dimainkan hanya untuk

memenuhi kebutuhan emosional atau untuk menjaga keseimbangan

keluarga.

2.3.5.3 Struktur Nilai

Nilai adalah sistem ide-ide, sikap, dan keyakinan yang mengikat

anggota keluarga dalam budaya tertentu, sedangkan norma adalah pola

perilaku yang diterima pada lingkungan sosial tertentu. Sistem nilai di

keluarga dia anggap sangat memengaruhi nilai-nilai masyarakat. Sebuah



34

nilai keluarga akan membentuk pola tingkah laku dalam menghadapi

masalah yang dialami keluarga. Keyakinan dan nilai ini akan menentukan

bagaimana keluarga mengatasi masalah kesehatan dan stresor-stresor

lain.

2.3.6 Stres dan koping keluarga

Secara terus menerus, keluarga dihadapkan pada perubahan.

Stimulus untuk perubahan ini datang dari luar dan dalam. Stimulus ini

disebut dengan stresor. Stresor merupakan agen pencetus stres atau

penyebab yang mengaktifkan stres, seperti kejadian-kejadian dalam

hidup yang cukup serius (lingkungan, ekonomi, sosial budaya) yang

menimbulkan perubahan dalam sistem keluarga. Ada tiga strategi untuk

adaptasi, yaitu :

1) Mekanisme pertahanan

Mekanisme pertahanan merupakan cara-cara yang dipelajari,

kebiasaan otomatis untuk berespon yang bertujuan untuk

menghindari masalah-masalah yang dimiliki stresor dan biasanya

digunakan apabila tidak ada penyelesaian yang jelas dalam keluarga.

2) Strategi koping

Strategi koping merupakan perilaku koping atau upaya-upaya

koping dan merupakan strategi yang positif, aktif, serta khusus untuk

masalah yang disesuaikan untuk penyelesaian suatu masalah yang

dihadapi keluarga.
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3) Penguasaan

Penguasaan merupakan strategi adaptasi yang paling positif

karena keadaan koping benar-benar di atasi sebagai hasil dari

upaya-upaya koping yang efektif dan di praktikkan dengan baik yang

didasarkan pada kompetensi keluarga.

2.3.7 Perkembangan Keluarga

Tiap tahap perkembangan membutuhkan tugas atau fungsi keluarga

agar dapat melalui tahap tersebut dengan sukses. Tiap individu

mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus mereka capai agar

mereka merasa puas selama tahap perkembangan dan agar mereka

mampu beralih ke tahap berikutnya dengan berhasil. Setiap tahap

perkembangan keluarga pun punya tugas-tugas perkembangan yang

spesifik. Tugas perkembangan keluarga merupakan tanggung jawab yang

harus dicapai oleh keluarga selama setiap tahap perkembangan sehingga

dapat memenuhi:

1) Kebutuhan biologis keluarga

2) Imperatif budaya keluarga

3) Aspirasi serta nilai-nilai keluarga.

2.3.7.1 Tahap pasangan baru (beginning family)

Pada tahap ini, pria dan wanita akan saling melakukan penyesuaian

atas sifat dari masing-masing individu yang baru menjalin pernikahan.

Tugas perkembangan pada fase ini adalah:

1. Membina hubungan intim dan memuaskan.

2. Mendiskusikan visi dan misi keluarga.
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3. Menjalin hubungan baik dengan masing-masing keluarga dari suami

maupun istri.

2.3.7.2 Tahap kelahiran anak pertama (Child bearing family)

Tahap ini terjadi ketika pasangan suami-istri tengah menantikan

kelahiran anak pertamanya. Tahap perkembangan keluarga ini akan

berlangsung hingga anak kemudian lahir dan berusia hingga 30 bulan.

Tugas perkembangan pada fase ini adalah:

1. Mempersiapkan diri untuk menjadi orangtua.

2. Melakukan adaptasi menyusul peran sebagai orangtua baru.

3. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan.

2.3.7.3 Keluarga dengan anak prasekolah (Families with pre-school)

Tahap perkembangan keluarga ini dimulai saat anak berusia 2,5

tahun hingga 5 tahun. Pada tahap ini, keluarga tumbuh dengan baik

dalam jumlah serta kompleksitas fungsi dan permasalahan.

Tugas perkembangan pada tahap ini adalah :

1. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga, seperti kebutuhan tempat

tinggal, privasi dan rasa aman.

2. Membantu anak untuk bersosialisasi.

3. Beradaptasi dengan bayi baru lahir sambil memenuhi kebutuhan anak

lain.

4. Mempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam keluarga

maupun dengan masyarakat.

5. Pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak.

6. Pembagian tanggung jawab anggota keluarga.

https://www.sehatq.com/artikel/perubahan-yang-terjadi-setelah-bayi-baru-lahir
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7. Kegiatan dan waktu untuk stimulus tumbuh kembang anak.

2.3.7.4 Keluarga dengan anak sekolah (Families with children)

Tahap ini bisa dibilang sebagai tahap perkembangan keluarga

dengan aktivitas paling sibuk. Saat ini, anak tertua akan berusia 6-12

tahun dengan aktivitas yang padat, begitu pula orangtua yang harus

bekerja atau beraktivitas dengan agendanya sendiri.

Tugas perkembangan pada tahap ini adalah :

1. Membantu sosialisasi anak.

2. Mempertahankan keintiman dengan pasangan.

3. Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat

kesehatan anggota keluarga.

2.3.7.5 Keluarga dengan anak remaja (Families with teenagers)

Periode remaja dianggap penting karena terjadi perubahan fisik yang

diikuti dengan perkembangan mental cepat tak jarang, perkembangan

mental pada remaja yang merupakan masa transisi dari anak anak menuju

dewasa sehingga diperlukan penyesuaian mental dan pembentukan sikap,

nilai dan minat baru. Remaja di sini adalah anak yang berusia mulai dari

13 tahun hingga 19-20 tahun.

Tahap perkembangan pada tahap ini adalah :

1. Memberikan kebebasan yang seimbangan dengan tanggung jawab

mengingat remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkat

otonominya.

2. Mempertahankan hubungan intim dalam keluarga.

https://www.sehatq.com/artikel/mengidentifikasi-penyebab-kenakalan-remaja-dan-cara-mencegahnya
https://www.sehatq.com/artikel/mengidentifikasi-penyebab-kenakalan-remaja-dan-cara-mencegahnya
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3. Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua,

menghindari perdebatan, permusuhan dan kecurigaan.

4. Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang

keluarga.

2.3.7.6 Keluarga dengan anak dewasa (Launching center families)

Tahap perkembangan keluarga ini dimulai saat anak pertama

memutuskan keluar dari rumah orangtua. Lamanya tahap ini tergantung

pada jumlah anak dalam keluarga atau jika anak yang belum berkeluarga

masih tinggal bersama orang tua. Tahap utama pada tahap ini adalah

mengorganisasi kembali keluarga melepas anak untuk hidup sendiri.

Tugas perkembangan pada tahap ini adalah :

1. Memperluas keluarga inti untuk menjadi keluarga besar.

2. Mempertahankan keintiman pasangan.

3. Membantu orang tua, suami atau istri yang sedang sakit atau

memasuki masa tua.

4. Membantu anak untuk mandiri di masyarakat.

5. Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga.

2.3.7.7 Keluarga usia pertengahan (Middle age families)

Tahap perkembangan keluarga memasuki masa-masa akhir ketika

anak terakhir telah meninggalkan rumah atau orangtua menjelang waktu

pensiun. Pada fase ini, tugas utama Anda adalah menjaga kesehatan

dengan pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga rutin, menikmati hidup,

sambil tetap menjaga keharmonisan dengan pasangan.

https://www.sehatq.com/artikel/8-cara-hidup-sehat-yang-mudah-dilakukan-tapi-sering-diabaikan
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Tugas perkembangan pada tahap ini adalah :

1. Mempertahankan kesehatan.

2. Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya

dan anak anak.

3. Meningkatkan keakraban pasangan.

2.3.7.8 Keluarga usia lanjut

Terakhir, tahap perkembangan keluarga akan masuk kategori usia

lanjut saat suami-istri telah pensiun hingga salah satunya meninggal

dunia. Di saat inilah suami-istri bertugas untuk saling merawat dan

mempertahankan hubungan baik dengan anak dan sosial masyarakat.

Tugas perkembangan pada tahap ini adalah :

1. Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan.

2. Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan

fisik dan pendapatan.

3. Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat.

4. Mempertahankan hubungan dengan anak dan masyarakat.

2.4 Konsep Terapi Aktivitas

2.4.1 Definisi

Terapi aktivitas pada penderita gangguan jantung merupakan

program multifase yang dirancang untuk memulihkan gangguan jantung

terutama gangguan pembuluh darah koroner jantung. Program ini

meliputi terapi latihan, konseling psikologis dan terapi perilaku menuju

gaya hidup sehat. Gaya hidup yang disarankan berupa menghentikan

rokok, diet tinggi-serat-rendah-lemak dan manajemen stres.
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2.4.2 Tujuan

1) Untuk mengoptimalkan kapasitas fisik tubuh,

2) Untuk memberi penyuluhan pada pasien dan keluarga dalam mencegah

perburukan kondisi,

3) Untuk membantu kembali beraktivitas fisik seperti sebelum mengalami

gangguan jantung.

2.4.3 Manfaat

1) Mengurangi efek samping fisiologis dan psikologis tirah baring di rumah

sakit,

2) Dapat dimanfaatkan untuk memonitor kondisi fisiologis penderita,

3) Mempercepat proses pemulihan dan kemampuan untuk kembali pada

level aktivitas sebelum serangan jantung.

2.4.4 Struktur

Ades (2001:892) menyatakan bahwa secara kontemporer, program

latihan diarahkan berdasarkan kebutuhan individual. Pada individu

dengan risiko rendah program latihan tanpa supervisi dapat dilakukan

secepatnya, sedangkan pada penderita dengan risiko tinggi, program

latihan termonitor dapat dilakukan dalam selang waktu yang lebih lama.

Secara umum, program latihan dibagi menjadi program inpatient dan

out-patient. Secara tradisional program rehabilitasi dibagi menjadi :

1) Fase I : In-patient (di dalam rumah sakit)

Program latihan inpatient dapat dilakukan sejak 48 jam setelah

gangguan jantung sepanjang tidak terdapat ada kontra indikasi. Latihan

fisik yang dilakukan terbatas pada aktivitas sehari-hari misalnya gerakan
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tangan dan kaki dan pengubahan postur. Program latihan biasanya berupa

terapi fisik ambulatory yang diawasi. Pada fase ini perlu dilakukan

monitoring ECG untuk menilai respon terhadap latihan. Latihan pada

fase ini harus menuntut kesiapan tim yang dapat mengatasi keadaan

gawat darurat apabila pada saat latihan terjadi serangan jantung. Manfaat

dari latihan fisik pada fase ini adalah sebagai bahan survailance

tambahan, melatih pasien untuk dapat menjalankan aktivitas pada

aktivitas sehari-hari, dan untuk menghindari efek fisiologis dan

psikologis negatif pada bedrest. Tujuan dari latihan fisik fase pertama ini

harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Pasien dengan aktivitas

rendah mungkin hanya memerlukan latihan fisik untuk menunjang

kegiatan sehari-hari (ADL: activity of daily life).

Pasien dengan kapasitas fisik yang lebih baik dapat menjalankan

program latihan untuk pencegahan tertier dan mengikuti program jangka

panjang untuk meningkatkan ketahanan kardiorespirasi, komposisi tubuh,

fleksibilitas dan ketahanan otot (Marchionni et al., 2003:2201).

Pemantauan lebih lanjut perlu dilakukan pada pasien dengan tanda dan

gejala :

1) Peningkatan denyut nadi melebihi batas yang ditetapkan,

2) Peningkatan tekanan darah sebagai respon latihan,

3) Sesak napas,

4) Iskemia myocardial,

5) Disritmia,
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7) Angina pectoris dan

8) Kelelahan berat.

Pada fase initial (1 sampai 3 hari paska infark post myocardial atau

prosedur bedah) pada pasien di rumah sakit yang menjalankan program

latihan, aktivitas harus dibatasi harus dibatasi dengan intensitas yang

rendah (sekitar 2 sampai 3 METs). Pada umumnya aktivitas mengurangi

risiko timbulnya trombosis. Program latihan meliputi aktivitas sehari-hari

dan latihan pada kaki dan lengan untuk mempertahankan tonus otot,

hipotensi orthostatik dan kapasitas sendi. Pasien dapat memulai latihan

dari berbaring menuju ke duduk dan kemudian berdiri. Latihan ortostatik

perlu dilakukan dalam program latihan. Latihan ortostatik meliputi

berdiri dengan gerakan otot. Selama 1 sampai 2 menit dengan monitor

denyut nadi dan tekanan darah. Respon terhadap latihan ini diperlukan

untuk menilai respon tubuh terhadap berbagai jenis vasodilator dan beta

blocker.

Pada hari ke 3 sampai 5 paska infark post cardial atau gangguan

kardiovaskular lain, mulai dapat dilakukan latihan dengan berjalan,

treadmill, atau ergometri (Oldridge, 1988:45).

Beberapa contoh aktivitas ringan yang dapat dilakukan oleh

penderita terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.1 Contoh Aktivitas Pada Fase Inpatient

Kelas Gerakan Contoh Aktivitas

Kelas I 1. Duduk di tempat tidur dengan bantuan
2. Duduk di kursi 15-30 menit, 2-3 kali sehari



43

Kelas II 1. Duduk di tempat tidur tanpa bantuan
2. Berjalan di dalam ruangan

Kelas III 1. Duduk dan berdiri secara mandiri
2. Berjalan dengan jarak 15-30 meter dengan bantuan 3 x sehari

Kelas IV 1. Melakukan perawatan diri secara mandiri
2. Berjalan dengan jarak 50-70 meter dengan bantuan 3-4 x sehari

Kelas V 1. Berjalan dengan jarak 80-150 meter mandiri 3-4 x sehari

Pada perencanaan pemulangan pasien jantung beberapa hal harus

diperhitungkan yakni :

1) kondisi klinis,

2) aktivitas fisik sehari-hari,

3) aktivitas pada waktu luang, istirahat, bekerja, aktivitas seksual,

4) gejala dan rujukan pada fase rehabilitasi dengan pengawasan.

Pada saat pemulangan, pasien harus mendapatkan informasi tentang kerja

dan karakteristik arteri koronaria jantung dan gangguan yang dialaminya

sehingga dapat memahami gangguan jantung yang terjadi pada dirinya dan

keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi terjadinya aterosklerosis. Pada

saat pemulangan, sebaiknya hal hal perawatan diri mendasar seperti mandi,

mengenakan baju makan dan minum sudah dapat dilakukan secara mandiri.

Pada saat pemulangan pasien juga diberikan pengertian agar menghindari

suhu dan kelembaban udara yang terlalu ekstrem. Jumlah waktu istirahat juga

harus secara jelas disampaikan. Istirahat yang dianjurkan dapat meliputi tidur

dan atau istirahat berbaring atau duduk tenang. Jenis pekerjaan yang tidak
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disarankan adalah yang meliputi mengangkat beban dan menahan napas.

Pasien yang merasakan gejala palpitasi, dyspnea, tidak bisa tidur, kelelahan

berat harus berkonsultasi kepada dokter. Sebelum fase I berakhir, pasien

harus sudah mendapatkan penjelasan tentang program fase selanjutnya (Lavie

et al., 1993:678).

2) Fase II : Out-Patient (pulang dari rumah sakit sampai dengan 12 minggu)

Program out-patient dilakukan segera setelah kepulangan pasien dari

rumah sakit. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengembalikan

kemampuan fisik pasien pada keadaan sebelum sakit. Pasien yang pernah

mengalami infark myocard dan atau operasi bypass arteri memiliki resiko

yang lebih besar untuk mengalami dysritmia, dypnea dan angina. Pada pasien

yang pernah menjalani operasi bypass sering terjadi rasa pusing dan

dyrhitmia supraventricular sedangkan pasien yang pernah mengalami infark

myocard sering mengalami perubahan segmen ST pada EKG. Hal inilah yang

mendorong perlunya pengawasan program latihan pada orang dengan riwayat

gangguan jantung tersebut (Jolliffe et al., 2001:87). Seperti yang telah

dikemukakan program rehabilitasi sebaiknya diawali beberapa hari sebelum

fase I berakhir. Biasanya fase II dimulai pada minggu kedua atau ketiga

setelah serangan myocardial infark.

Program ini diharapkan dapat memberi dukungan dan dapat membimbing

penderita gangguan jantung untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya.

Idealnya, program fase II dijalankan di fasilitas kesehatan yang memiliki

fasilitas EKG untuk pengawasan latihan, peralatan dan staf yang dapat

mengatasi kondisi darurat. Apabila fase rehabilitasi ini terpaksa dijalankan di
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rumah atau pun di tempat dengan sarana minimal, seyogyanya tetap

dilakukan pemeriksaan periodik pada pusat pusat kesehatan.

Pada prinsipnya, tujuan dari fase ini adalah untuk memberi latihan

rehabilitasi fisik seseorang penderita gangguan jantung agar dapat kembali

melakukan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Program ini sebaiknya di

kepalai oleh dokter yang dapat melakukan kontak secara teratur dengan

pasien, dapat melayani panggilan rumah atau dapat melakukan pengawasan

pada program latihan (Marchionni et al., 2003:2201).

Ades (2001:894) memberikan beberapa contoh kegiatan yang dapat

dilakukan secara mandiri terdapat pada gambar 2 sampai 10. Pada tiap latihan

dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali dan dilakukan dua kali sehari. Pada

tiap latihan dilakukan pengaturan napas yang baik karena apabila dilakukan

penahanan napas dapat terjadi peningkatan tekanan darah dan meningkatkan

kerja jantung. Pada hari ke 4 dan ke 5 dapat ditambahkan beban sebesar 250

gram pada tangan. Pada hari ke 6 beban dapat ditingkatkan menjadi 500 gram.

Beberapa contoh jenis latihan yang dapat dilakukan oleh penderita pada fase

Out-Patient terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.2 Contoh Latihan Fisik untuk penderita pada fase Out-Patient

No. Jenis Latihan Cara Melakukan Gambar

1. Latihan I

(Latihan Siku)

a) Berdiri dengan siku menekuk

dan di katupkan pada dada.

b) Luruskan siku ke arah depan.

c) Tekuk kembali siku.

d) Ulang sampai dengan 10 kali.
Gambar 2.3 Gerakan latihan siku
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2. Latihan Elevasi

Lengan

a) Berdiri dengan siku menekuk

di dada.

b) Luruskan siku dan lengan ke

arah atas.

c) Tekuk kembali ke posisi

semula.

d) Ulangi sampai dengan 10 kali Gambar 2.4 Gerakan elevasi

lengan

3. Latihan Ekstensi

lengan

a) Berdiri dengan siku menekuk

ke arah dada.

b) Lengan di rentangkan ke arah

samping pinggang.

c) Katupkan kembali lengan

pada dada

d) Ulangi sampai dengan 10

kali.

Gambar 2.5 Gambar ekstensi

lengan

4. Latihan Elevasi

Lengan II

a) Berdiri dengan kaki membuka

selebar bahu dan lengan

disamping badan.

b) Dengan tetap meluruskan siku

angkat lengan keatas kepala.

c) Turunkan lengan kembali ke

samping badan.

d) Ulangi sampai dengan 10

kali.

Gambar 2.6 Gerakan elevasi

lengan II
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5. Latihan Lengan

Gerak Melingkar

a) Berdiri dengan kaki membuka

selebar bahu dan lengan

disamping badan.

b) Rentangkan tangan setinggi

bahu.

c) Gerakakan secara melingkar

tangan dan lengan dengan

arah depan dengan tetap

meluruskan siku.

d) Ulangi sampai dengan 10

kali.

e) Lakukan gerakan memutar

kebelakang sampai dengan 10

kali

Gambar 2.7 Latihan lengan gerak

melingkar

6. Latihan Jalan Di

Tempat (Mulai

hari ke-5)

a) Berdiri dengan kaki membuka

selebar bahu dengan lengan

ditekuk ke depan

b) Angkat satu kaki dengan

menekuk lutut seperti saat

berbaris.

c) Ayunkan lengan untuk

membantu menjaga

keseimbangan

d) Ulangi sampai dengan 10

kali.

Gambar 2.8 Gerakan jalan di

tempat
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7. Latihan

Menekuk

Pinggang

a) Berdiri dengan kaki membuka

selebar bahu

b) Tekuk lengan sehingga

tangan menyentuh pinggang

kanan

c) Pertahankan kaki dan

punggung tetap lurus.

d) Ulangi sampai dengan 10

kali.

e) Tekuk lengan sehingga tangan

menyentuh pinggang kiri

f) Ulangi sampai 10 kali

Gambar 2.9 Gerakan menekuk

pinggang

8. Latihan

Memutar

Pinggang

a) Berdiri dengan kaki membuka

selebar bahu, tekuk lengan

dan tempatkan tangan di

Pinggang

b) Putar tubuh ke kanan dan

kemudian kembali.

c) Putar tubuh ke kiri dan

kemudian kembali

d) Ulangi sampai dengan 10

kali.

Gambar 2.10 Gerakan memutar

pinggang
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9. Latihan

Menyentuh

Lutut (Mulai

hari ke 7)

a) Berdiri dengan kaki membuka

selebar bahu, lengan diangkat

diatas kepala.

b) Tekuk punggung sampai

tangan menyentuh lutut.

c) Angkat kembali lengan keatas

kepala

d) Putar tubuh ke kiri dan

kemudian kembali

e) Ulangi sampai dengan 10 kali.

Gambar 2.11 Gerakan menyentuh

lutut

10. Latihan

Menekuk Lutut

(Mulai Minggu

ke-3)

a) Berdiri dengan kaki membuka

selebar bahu, tangan

menyentuh pinggang.

b) Tekuk punggung ke depan

dengan lutut juga menekuk.

c) Kembali luruskan punggung

d) Ulangi sampai dengan 10

kali.

Gambar 2.12 Gerakan menekuk

lutut

3) Fase III : Pemeliharaan

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melanjutkan ke fase

pemeliharaan adalah kapasitas fungsional pasien, status klinis serta tingkat

pengetahuan pasien tentang gangguan jantung yang dialaminya. Kapasitas

fungsional minimal yang dimiliki oleh pasien adalah sekitar 5 METs yang

memungkinkan seseorang dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa

kesulitan yang berarti. Secara klinis, pasien harus sudah memiliki respon
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hemodinamik dan kardiovaskular yang stabil. Pasien juga diharapkan sudah

memiliki pengetahuan dasar tentang gejala-gejala yang dialami, pilihan terapi

yang dapat dilakukan, karakteristik perjalanan alamiah penyakit serta rentang

aktivitas yang aman untuk dilakukan (Oldridge, 1988:45).

Program latihan pada fase pemeliharaan pada dasarnya sama dengan

individu normal dengan penekanan pada latihan jenis aerobik. Pada pasien

dengan kapasitas fungsional di atas 5 METS, pemrograman latihan dengan

menggunakan frekuensi denyut jantung dan RPE (rating of perceived exertion)

dapat dilakukan. Frekuensi latihan sebaiknya berkisar 3 sampai 4 kali dalam

seminggu. Durasi latihan dapat dimulai dari 10 menitan kemudian dapat

ditingkatkan secara bertahap sampai dengan mencapai 60 menit. Pada saat

terjadi peningkatan kapasitas fungsional dan status klinis (Jolliffe et al.,

2001:87).

Beberapa metode latihan yang dapat dijalankan pada penderita gangguan

jantung adalah latihan interval, sirkuit, sirkuit-interval dan kontinyu:

a) Latihan interval di definisikan sebagai latihan yang kemudian diikuti oleh

periode istirahat. Beberapa manfaat dari jenis latihan ini adalah :

(1) Dapat dilakukannya latihan fisik dengan intensitas tinggi pada fase

aktif, dan

(2) Secara keseluruhan intensitas latihan rata-rata meningkat.

b) Latihan sirkuit merupakan latihan dengan melakukan beberapa jenis

aktivitas fisik tanpa istirahat. Latihan sirkuit biasanya meliputi latihan

beban dengan sasaran otot tangan dan kaki. Manfaat dari latihan jenis ini

adalah dapat melatih otot tangan dan kaki.
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c) Latihan sirkuit interval merupakan latihan tipe sirkuit di mana seseorang

menjalankan beberapa aktivitas akan tetapi di selingi oleh istirahat pada

saat dilakukan peralihan aktivitas. Manfaat dari latihan jenis ini meliputi

manfaat yang didapat dari latihan sirkuit dan interval.

d) Latihan kontinyu menekankan penggunaan energi submaksimal yang

dijaga terus sampai dengan latihan berakhir. Manfaat dari latihan jenis ini

adalah bahwa latihan ini lebih mudah untuk dijalankan.

2.5 Konsep Asuhan Keperawatan

2.5.1 Pengkajian

Pada tahap ini, perawat wajib melakukan pengkajian atas

permasalahan yang ada. Yaitu tahapan di mana seorang perawat harus

menggali informasi secara terus-menerus dari anggota keluarga yang

dibinanya. Dalam proses pengkajian ini, dibutuhkan pendekatan agar

keluarga dapat secara terbuka memberikan data-data yang dibutuhkan.

Selain itu, diperlukan metode yang tepat bagi perawat untuk

mendapatkan data dari pengkajian yang akurat dan sesuai dengan

keadaan keluarga.

Pengkajian merupakan suatu proses berkelanjutan, yang dilakukan

secara terus-menerus dan bertahap. Sehingga proses ini tidak hanya

sekali saja dilakukan. Perawat harus mampu menggambarkan

kondisi/situasi pasien sebelumnya dan saat ini, sehingga informasi

tersebut bisa digunakan untuk memprediksi tindakan di masa yang akan

datang. Hal-hal yang dikaji dalam keluarga adalah :
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a. Data umum

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui empat cara yaitu

wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi.

Cara-cara ini tidak harus dilakukan secara berurutan, melainkan yang

paling memungkinkan lebih dahulu. Data-data umum yang diperoleh

pastilah akan banyak. Oleh sebab itu, perawat perawat perlu

melakukan pemilihan data . beberapa data umum yang perlu dikaji

dalam tahap ini.

1) Informasi dasar

Data ini biasanya merupakan data tertulis, yang mudah kita

peroleh dari kartu keluarga (KK). Dari KK ini, kita akan

mendapatkan informasi dasar berupa alamat lengkap, nama kepala

keluarga dan anggota keluarga, komposisi keluarga, dan lain-lain.

Selain itu, perawat perlu menjelaskan tipe keluarga, masalah apa saja

yang dihadapi, kendala dalam upaya penyelesaian sebelumnya, dan

lain sebagainya.

2) Tipe bangsa

Mengetahui suku dan budaya pasien beserta keluarganya

merupakan hal penting. Dari budaya keluarga tersebut, kita akan

mengetahui bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh

keluarga.

3) Agama

Semua agama ada bagian tertentu dalam mengajarkan

kebersihan dan kesehatan. Mengetahui agama pasien dan keluarga
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tidak hanya sebatas nama agamanya, melainkan bagaimana mereka

mengamalkan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan.

4) Status sosial ekonomi keluarga

Status sosial ekonomi keluarga cenderung menentukan

bagaimana sebuah keluarga menjaga kesehatan anggota keluarganya.

Bisa jadi seseorang mendapatkan status sosial karena pengaruhnya di

masyarakat atau komunitas. Selain itu, kebutuhan dan pengeluaran

keluarga juga menjadi penyebab berikutnya. Artinya, perawat juga

perlu mengetahui tingkat konsumsi keluarga beserta anggotanya.

5) Aktivitas rekreasi keluarga

Rekreasi keluarga bisa menentukan kadar stres keluarga

sehingga menimbulkan beban dan pada akhirnya membuat sakit.

Akan tetapi, bentuk rekreasi tidak hanya dilihat dari mana pergi

bersama keluarga, melainkan hal-hal yang sederhana yang bisa

dilakukan di rumah. Misalnya menonton televisi, membaca buku,

mendengarkan musik, dan hal-hal yang bisa menghibur.

a. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga

Keluarga sebagai sebuah kelompok akan senantiasa dinamis, selalu

mengalami perkembangan, baik dari sisi psikologis, sosial, ekonomi,

budaya maupun komposisi nya. Beberapa hal yang perlu dikaji dalam

tahap ini adalah:

1) Tahap perkembangan saat ini.

Bagaimana kondisi paling baru dari keluarga inilah yang

menjadi fokus utama. Tidak hanya dari sisi kesehatan melainkan dari
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berbagai sisi. Misalnya faktor ekonomi, karena keluarga tidak

mampu mencukupi kebutuhan makan yang sehat dan aman, maka

anggota keluarga mudah terkena penyakit.

2) Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi

Keluarga dan setiap anggota keluarganya memiliki peran dan

tugasnya masing-masing. Setiap tugas itu, sebaiknya dibuat daftar,

mana saja tugas yang sudah diselesaikan. Dengan begitu, akan

tampak tugas apa saja yang belum dilaksanakan. Jika ada beberapa

tugas yang belum diselesaikan, kemudian dikaji kendala apa yang

menyebabkannya. Lalu apakah tugas tersebut harus diselesaikan

segera atau pun bisa ditunda.

3) Riwayat keluarga inti

Bagian riwayat keluarga inti ini, tidak hanya dikaji tentang

riwayat kesehatan. Apakah ada anggota keluarga yang memiliki

riwayat penyakit yang berisiko menurun, bagaimana pencegahan

penyakit dengan imunisasi, fasilitas kesehatan apa saja yang pernah

di akses, riwayat penyakit yang pernah diderita, serta riwayat

perkembangan dan kejadian-kejadian atau pengalaman penting yang

berhubungan dengan kesehatan.

4) Riwayat keluarga sebelumnya

Riwayat keluarga besar dari pihak suami dan istri juga

dibutuhkan. Hal ini karena ada penyakit yang bersifat genetik atau

berpotensi menurun kepada anak cucu. Jika hal ini dapat di deteksi

lebih awal, dapat dilakukan berbagai pencegahan atau antisipasi.
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c. Data lingkungan

Lingkungan di mana kita berada sangat memengaruhi keluarga

dalam hal kesehatan. Menciptakan lingkungan yang positif akan

berdampak lebih baik bagi setiap anggota keluarga. Dalam hal ini

beberapa data lingkungan yang diperlukan untuk kajian proses

keperawatan keluarga adalah :

1) Karakteristik rumah

Sebuah rumah bisa memengaruhi kesehatan penghuni. Oleh

sebab itu, perawat membutuhkan data karakteristik rumah yang

dihuni sebuah keluarga dengan melihat luas rumah, tipe rumah,

jumlah ruangan dan fungsinya, sirkulasi udara dan sinar matahari

yang masuk, pendinginan udara AC atau kipas angin, pencahayaan,

banyaknya jendela, tata letak perabotan, penempatan septic tank

beserta kapasitas dan jenisnya, jarak sumber air dari septic tank,

konsumsi makanan olahan dan konsumsi air minum keluarga, dan

lain sebagainya.

2) Karakteristik tetangga

Setelah dari dalam rumah, data yang harus dicari selanjutnya

adalah lingkungan di sekitar rumah. Perawat perlu mencari tahu

lingkungan fisik, kebiasaan, kesepakatan atau aturan penduduk

setempat, dan budaya yang memengaruhi kesehatan.

3) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

Selain interaksi dengan tetangga dan lingkungan RT-RW, tentu

setiap individu atau keluarga memiliki pergaulan sendiri, baik di
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komunikasi hobi, kantor, sekolah, maupun hanya teman main.

Interaksi ini juga bisa digunakan untuk melacak jejak dari mana

penyakit yang didapatkan oleh pasien. Apakah beliau mendapatkan

penyakit dari pergaulan nya dari luar atau bukan.

4) Mobilitas geografis keluarga

Salah satu dari perkembangan keluarga adalah mobilitas

geografis. Apakah pasien beserta keluarga sering berpindah tempah

tinggal atau tidak, paling minimal berpindah dari rumah orang tua

menuju rumah sendiri. Jika merantau, di mana saja beliau pernah

kontrak rumah. Atau sebagai pegawai ditugaskan di berbagai kota

mana saja.

5) Sistem pendukung keluarga

Setiap keluarga tentu menyediakan berbagai fasilitas berupa

perabot bagi anggota keluarganya. Fasilitas-fasilitas ini lah yang

perlu dikaji sistem pendukung keluarga.

d. Struktur keluarga

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai struktur keluarga.

Dari seluruh struktur itu, perawat harus memiliki data nya. Data yang

dibutuhkan untuk proses keperawatan keluarga ini adalah :

1) Pola komunikasi keluarga

Perawat diharuskan untuk melakukan observasi terhadap seluruh

anggota keluarga dalam berhubungan satu sama lain. Apakah komunikasi

dalam keluarga berfungsi dengan baik atau sebaiknya. Komunikasi yang

berjalan baik mudah diketahui dari anggota keluarga yang menjadi



57

pendengar yang baik, pola komunikasi yang tepat, penyampaian pesan

yang jelas, keterlibatan perasaan dalam berinteraksi.

2) Struktur kekuatan keluarga

Kekuatan keluarga diukur dari peran dominan anggota keluarga.

Oleh sebab itu, seseorang perawat membutuhkan data tentang siapa

yang dominan dalam pengambilan keputusan untuk keluarga,

mengelola anggaran, tempat tinggal, tempat kerja, mendidik anak

dan lain sebagainya.

3) Struktur peran keluarga

Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing.

Tidak ada satu pun anggota keluarga yang terlepas dari perannya,

baik dari orang tua maupun anak-anak. Peran ini berjalan dengan

sendirinya, meski tanpa disepakati terlebih dahulu.

e. Fungsi keluarga

Fungsi keluarga ini juga telah dibahas pada bab sebelumnya. Namun

dari setiap fungsi, beberapa hal perlu ditekankan dan harus diketahui oleh

perawat.

1) Fungsi efektif

a) Bagaimana pola kebutuhan keluarga dan respon nya,

b) Apakah individu merasakan individu lain dalam keluarga,

c) Apakah pasangan suami istri mampu menggambarkan kebutuhan

personal lain dan anggota yang lain,

d) Bagaimana sensitivitas antara anggota keluarga,
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e) Bagaimana keluarga menanamkan perasaan kebersamaan dengan

anggota keluarga,

f) Bagaimana anggota keluarga saling memercayai, memberikan

perhatian dan saling mendukung satu sama lain,

g) Bagaimana hubungan dan interaksi keluarga dengan lingkungan,

2) Fungsi sosial

a) Bagaimana keluarga membesarkan anak, termasuk pula kontrol

perilaku, penghargaan, disiplin, kebebasan dan ketergantungan,

hukuman, memberi dan menerima cinta sesuai tingkatan usia, dan

siapa yang paling bertanggung jawab.

b) Kebudayaan yang dianut dalam menerapkan kesehatan,

c) Apakah keluarga merupakan risiko tinggi mendapat masalah

dalam membesarkan anak dan faktor risiko apa yang

memungkinkan

d) Apakah lingkungan memberikan dukungan dalam perkembangan

anak, seperti tempat bermain dan istirahat di kamar tidur sendiri

3) Fungsi reproduksi

a) Berapa jumlah anak,

b) Bagaimana keluarga merencanakan jumlah anak

c) Metode apa yang digunakan keluarga dalam pengendalian.

f. Stres dan koping keluarga

Dalam tahapan ini, seorang perawat harus mengetahui bagaimana

keluarga menghadapi dan merespon stresor, dan strategi apa yang

digunakan untuk menghadapi dan menyelesaikannya.
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g. Pemeriksaan kesehatan

Data selanjutnya yang harus dikumpulkan oleh perawat adalah data

tentang kesehatan fisik. Tidak hanya kondisi pasien, melainkan kesehatan

seluruh anggota keluarga. Beberapa bagian yang harus diperiksa adalah

sebagai berikut :

1). Identitas pasien

Data biografi merupakan data yang perlu diketahui, yaitu dengan

menanyakan nama, umur, jenis kelamin, tempat tinggal, suku, dan

agama yang dianut oleh pasien (Mutaqqin, 2014b).

2). Keluhan utama

Keluhan utama klien dengan penyakit jantung koroner adalah

kelemahan saat beraktivitas dan sesak napas (Mutaqqin, 2014b).

3). Riwayat penyakit saat ini

Pengkajian riwayat penyakit sekarang yang mendukung keluhan

utama dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai

kelemahan fisik klien secara PQRST, diantaranya :

i) Provoking insident : kelemahan fisik terjadi setelah melakukan

aktivitas ringan sampai berat, sesuai derajat gangguan pada

jantung.

ii) Quality of pain : seperti apa keluhan kelemahan dalam

melakukan aktivitas yang dirasakan atau digambarkan oleh

pasien.
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iii) Region : radiation, relief : apakah kelemahan fisik bersifat lokal

atau memengaruhi keseluruhan sistem otot rangka atau sering

disertai dengan ketidakmampuan dalam melakukan pergerakan.

iv) Saverity (scale) of pain : kaji rentang kemampuan klien dalam

melakukan aktivitas sehari-hari .

v) Time : sifat awalnya adalah dengan timbulnya (onset), keluhan

kelemahan beraktivitas biasanya timbul perlahan. Lama

timbulnya (durasi) kelemahan saat beraktivitas biasanya setiap

saat, baik saat istirahat maupun saat beraktivitas (Mutaqqin,

2014b).

d. Riwayat penyakit dahulu

Pengkajian yang mendukung dikaji dengan menanyakan apakah

sebelumnya pasien pernah menderita nyeri dada, hipertensi, iskemia

miokardium, infark miokardium, diabetes melitus, dan hiperlipidemia.

Tanyakan mengenai obat-obatan yang biasa di konsumsi oleh pasien

pada masa yang lalu dan masih relevan dengan kondisi saat ini.

Obat-obatan yang terkait misalnya seperti obat diuretik, nitrat,

penghambat beta, serta anti hipertensi. Catat adanya efek samping yang

terjadi di masa lalu, alergi obat, dan reaksi alergi yang timbul (Mutaqqin,

2014b).

e. Riwayat kesehatan keluarga

Perawat memfokuskan bertanya tentang penyakit yang pernah

dialami oleh anggota keluarga, terutama anggota keluarga yang
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meninggal pada usia produktif, dan penyebab kematiannya. (Mutaqqin,

2014b).

f. Data psikososial

Perubahan integritas ego yang ditemukan pada pasien adalah

biasanya pasien seringkali menyangkal, takut mati, perasaan ajal sudah

dekat, marah pada penyakit/perawatan yang tak perlu, khawatir tentang

keluarga, pekerjaan, dan keuangan dan terjadi perubahan peran yang

kadang menyebabkan pasien jatuh dalam keadaan depresi (Mutaqqin,

2014b).

g. Pengkajian data terkait aktivitas menurut (Widuri, 2011)

1) Data Obyektif

a) Kaji tingkat ketergantungan : level 0,1,2,3,4

Level 0 : mandiri

Level 1 : membutuhkan penggunaan alat bantu

Level 2 : membutuhkan supervisi/ pengawasan orang lain

Level 3 : membutuhkan bantuan dari orang lain

Level 4 : ketergantungan / tidak berpartisipasi

b) Tes ROM sendi.

c) Tes kekuatan, tonus dan masa otot.

d) Tes keseimbangan,

e) Palpasi nadi : teraba/tidak, rate, irama dan kualitas,

f) Catat bunyi jantung dan adanya mur mur,

g) Rekam tekanan darah, catat adanya perubahan dengan posisi atau

aktivitas,
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h) Auskultasi bunyi napas, catat adanya suara napas tambahan

i) Catat rate dan karakter pernapasan, adanya kesulitan/ kelainan

(retraksi, batuk, sputum, penggunaan otot aksesoris, faring) serta

kebutuhan penggunaan O2

j) Kaji status vaskuler, misal : pulsasi perifer, varises, capillary refill,

tanda perubahan kulit atropik, warna kulit dan kuku, edema, kulit

kering/edema.

k) Observasi hygiene umum, penampilan berpakaian dan berhias.

l) Hasil pemeriksaan lab, X-ray, EKG, AGD, enzim jantung, pulse

oksimetri, sputum kultur.

m) Observasi pola istirahat/ tidur

n) Observasi gangguan istirahat/ tidur

o) Observasi kesadaran dan status mental

h. Harapan keluarga

Pada bagian ini perlu diuraikan bagaimana harapan keluarga pasien

terhadap penyakit yang diderita pasien.

2.5.2 Diagnosa

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai

respons pasien terhadap suatu masalah kesehatan atau proses kehidupan

yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial (Tim

Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon

pasien individu, keluarga atau komunitas terhadap situasi yang berkaitan

dengan kesehatan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).
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Diagnosa keperawatan yang dapat timbul pada klien dengan penyakit

jantung koroner ada 5 diagnosa, yaitu:

1) Nyeri akut b.d ketidakseimbangan suplai darah dan oksigen akibat

penurunan suplai darah ke miokardium dan peningkatan produksi

asam laktat.

2) Penurunan curah jantung b.d perubahan kontraktilitas, irama dan

konduksi elektrik jantung.

3) Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan suplai nutrisi dan

kebutuhan oksigen.

4) Ansietas b.d rasa takut akan kematian, ancaman kesehatan, dan

perubahan kesehatan.

5) Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi tentang

penyakit (Achmad, 2017).

2.5.3 Intervensi

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh

perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk

mencapai luaran (outcome) yang diharapkan.



64

Tabel 2.4.1 Intervensi Keperawatan pada Penyakit Jantung Koroner

NO Diagnose Keperawatan SLKI SIKI
Kode Diagnosis Kode Luaran Kode Intervensi

1. D.0077 Nyeri Akut
Tanda dan gejala:

1. Mengeluh nyeri,
2. Tampak meringis,
3. Bersikap protektif

(mis. waspada, posisi
menghindari nyeri),

4. Frekuensi nadi meningkat,
5. Sulit tidur,
6. Tekanan darah meningkat,
7. Pola napas berubah
8. Nafsu makan berubah,
9. Proses berpikir terganggu,
10. Menarik diri,
11. Berfokus pada diri sendiri,
12. Diaforesis.

L.08066
Luaran Utama:
Tingkat Nyeri

Setelah dilakukan intervensi
keperawatan, diharapkan keluarga
mampu merawat keluarga yang
sakit dengan kriteria hasil:

1. Keluhan nyeri menurun,
2. Meringis menurun,
3. Sikap protektif menurun,
4. Gelisah menurun,
5. Kesulitan tidur menurun,
6. Diaforesis menurun,
7. Frekuensi nadi membaik,
8. Pola napas membaik,
9. Tekanan darah membaik.

I. 08238
Intervensi Utama:
Manajemen nyeri

Observasi :
1. Identifikasi lokasi, karakteristik,
durasi, frekuensi, kualitas, intensitas
nyeri.

2. Identifikasi skala nyeri.
3. Identifikasi respon nyeri non
verbal.

4. Identifikasi faktor yang
memperberat dan memperingan
nyeri.

5. Identifikasi pengetahuan dan
keyakinan tentang nyeri.

Terapeutik :
1. Berikan teknik non farmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri (mis.
TENS, hypnosis, akupresur, terapi
musik, bio feedback, terapi pijat,
aroma terapi, teknik imajinasi
terbimbing)

2. Kontrol lingkungan yang
memperberat rasa nyeri (mis. Suhu
ruangan, pencahayaan, kebisingan).

3. Fasilitas istirahat dan tidur.



65

I.08243

Edukasi :
1. Jelaskan penyebab, periode, dan
pemicu nyeri.

2. Anjurkan menggunakan analgetik
secara tepat.

3. Ajarkan teknik non farmakologis
untuk mengurangi rasa nyeri.

Kolaborasi :
1. Kolaborasi pemberian analgetik

Intervensi Pendukung:
Pemberian Analgesik

Observasi :
1. Identifikasi karakteristik nyeri,
2. Identifikasi riwayat alergi obat,
3. Monitor tanda tanda vital sebelum
dan sesudah pemberian analgesik,

Terapeutik :
1. Diskusikan jenis analgesik yang
disukai untuk mencapai analgesia
optimal,

Edukasi :
1. Jelaskan efek terapi dan efek
samping obat.

Kolaborasi :
1. Kolaborasi pemberian dosis dan
jenis analgesik, sesuai indikasi.
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2. D. 0008 Penurunan Curah Jantung
Tanda dan gejala:

1. Bradikardi / takikardi
1. Gambaran EKG aritmia,
2. Edema
3. Central venous pressure
meningkat/menurun,

4. Tekanan darah meningkat /
menurun,

5. Nadi perifer lemah,
6. Sianosis,
7. Ejection Fraction menurun,
8. Berat badan bertambah,
9. Pulmonary vascular resistance
meningkat/menurun

10. Lelah
11. Dispnea
12. Ortopnea
13. Batuk

L.02008
Luaran Utama:
Curah Jantung

Setelah dilakukan intervensi
keperawatan, diharapkan keluarga
mampu merawat keluarga yang
sakit dengan kriteria hasil:

1. Bradikardi / takikardi hilan
1. Aritmia hilang
2. Edema hilang
3. Sianosis hilang
4. Lelah hilang
5. Dispnea hilang
6. Ortopnea hilang
7. Batuk hilang
8. Central venous pressure
membaik

9. Tekanan darah membaik
10. Nadi perifer membaik
11. Ejection Fraction
membaik

12. Berat badan membaik
13. Pulmonary vascular
resistance membaik

I.02075
Intervensi Utama:
Perawatan Jantung

Observasi :
1. Identifikasi tanda/gejala primer
penurunan curah jantung

2. Identifikasitanda/gejala sekunder
penurunan curah jantung

3. Monitor tekanan darah
4. Monitor intake dan output cairan
5. Monitor saturasi oksigen
6. Monitor keluhan nyeri dada
7. Monitr EKG 12 sandapan

Terapeutik :
1. Posisikan pasien semi fowler atau
fowler dengan kaki ke bawah atau
posisi nyaman

2. Berikan diet jantung yan sesuai
3. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk
memotivasi gaya hidup sehat

4. Berikan terapi relaksasi untuk
mengurani stres, jika perlu

5. Berikan dukungan emosional dan
spiritual

6. Berikan oksigen untuk
mempertahankan saturasi
oksigen >94%

Edukasi :

1. Anjurkan beraktivitas fisik sesuai
toleransi
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2. Anjurkan beraktvitas fisik secara
bertahap

3. Anjurkan berhenti merokok

4. Anjurkan pasien dan keluarga
mengukur berat badan

5. Anjurkan pasien dan keluarga
mengukur intake dan output cairan
harian

Kolaborasi :

1. Kolaborasi pemberian antihistamin,
jika perlu

3. D.0056 Intoleransi Aktivitas
Tanda dan gejala:

1. Mengeluh lelah
2. Dispnea saat/setelah beraktivitas
3. Merasa tidak nyaman setelah
beraktivitas

4. Merasa lemah
5. Sianosis

L.05047
Luaran Utama:
Toleransi Aktivitas

Setelah dilakukan intervensi
keperawatan, didapatkan data
dengan kriteria hasil:

1. Lelah hilang
2. Dispnea hilang
3. Rasa tidak nyaman hilang
4. Lemah hilang
5. Sianosis hilang

I.05178
Intervensi Utama:
Manajemen Energi

Observasi :

1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh
yang mengakibatkan kelelahan,

2. Monitor kelelahan fisik dan
emosional,

3. Monitor pola tidur dan jam tidur,

4. Monitor lokasi dan
ketidaknyamanan selama
melakukan aktivitas.
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Terapeutik :

1. Sediakan lingkungan nyaman dan
rendah stimulus (mis. cahaya, suara,
kunjungan),

2. Lakukan latihan rentang gerak pasif
dan/atau aktif,

3. Berikan aktivitas distraksi yang
menenangkan,

4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur,
jika tidak dapat berpindah atau
berjalan.

Edukasi :

1. Anjurkan tirah baring,

2. Anjurkan melakukan aktivitas
secara bertahap,

3. Ajarkan strategi koping untuk
mengurangi kelelahan.

Kolaborasi :

1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang
cara meningkatkan asupan
makanan.
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4. D.0080 Ansietas
Tanda dan gejala:
1. Merasa bingung
2. Merasa khawatir dengan akibat
dari kondisi yang dihadapi

3. Sulit berkonsentrasi
4. Mengeluh pusing
5. Anoreksia
6. Frekuensi napas meningkat
7. Tremor
8. Kontak mata buruk

L.09093
Luaran Utama:
Tingkat Ansietas

Setelah dilakukan intervensi
keperawatan, diharapkan keluarga
mampu merawat keluarga yang
sakit dengan kriteria hasil:

1. Bingung hilang
2. Rasa khawatir hilang
3. Pusing hilang
4. Anoreksia hilang
5. Tremor hilang
6. Kontak mata membaik
7. Frekuensi napas membaik
8. Konsentrasi membaik

I.09314
Intervensi Utama:
Reduksi Ansietas

Observasi:

1. Identifikasi saat tingkat ansietas
berubah,

2. Identifikasi kemampuan
mengambil keputusan,

3. Monitor tanda tanda ansietas
(verbal dan nonverbal)

Terapeutik:

1. Ciptakan suasana terapeutik untuk
menumbuhkan kepercayaan,

2. Temani pasien untuk mengurangi
kecemasan,

3. Pahami situasi yang membuat
ansietas,

4. Gunakan pendekatan yang tenang
dan meyakinkan,

5. Motivasi mengidentifikasi situasi
yang memicu kecemasan.

Edukasi:

1. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi
yang mungkin dialami,
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2. Informasikan secara faktual
mengenai diagnosis, pengobatan,
dan prognosis.

3. Anjurkan mengungkapkan perasaan
dan persepsi.

4. Latih kegiatan pengalihan.

Kolaborasi:

1. Kolaborasi pemberian obat anti
ansietas

5. D.0111 Defisit pengetahuan
Tanda dan gejala :

1. Kebingungan
2. Menunjukkan perilaku tidak
sesuai anjuran

3. Menunjukkan persepsi yang
keliru terhadap masalah

4. Menunjukkan perilaku
berlebihan (mis. Apatis,
bermusuhan, agitasi, histeria)

L.12111
Luaran Utama:
Tingkat Pengetahuan

Setelah dilakukan intervensi
keperawatan, diharapkan keluarga
mampu merawat keluarga yang
sakit dengan kriteria hasil:

1. Perilaku sesuai anjuran
meningkat

2. Kemampuan menjelaskan
pengetahuan suatu topik
meningkat

3. Persepsi yang keliru
terhadap masalah

4. Perilaku kesehatan
meningkat.

I.12383
Intervensi Utama:
Edukasi kesehatan

Observasi:

1. Identifikasi kesiapan dan
kemampuan menerima informasi

2. Identifikasi faktor-faktor yang
dapat meningkatkan dan
menurunkan motivasi perilaku
hidup bersih dan sehat

Terapeutik:

1. Sediakan materi dan media
pendidikan kesehatan

2. Jadwalkan pendidikan kesehatan
sesuai dengan kesepakatan
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3. Berikan kesempatan untuk bertanya

Edukasi:

1. Jelaskan faktor risiko yang dapat
mempengaruhi kesehatan

2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan
sehat

3. Ajarkan strategi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan
perilaku hidup bersih dan sehat
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2.5.4 Implementasi

Tindakan keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang

dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi

keperawatan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Implementasi proses

keperawatan merupakan rangkaian aktivitas keperawatan dari hari ke hari

yang harus dilakukan dan di dokumentasikan dengan cermat. Perawat

melakukan pengawasan terhadap efektivitas intervensi yang dilakukan,

bersamaan pula dengan menilai perkembangan pasien terhadap

pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan. Pada tahap ini, perawat

harus melaksanakan tindakan keperawatan yang ada dalam rencana

keperawatan dan langsung mencatatnya dalam format tindakan

keperawatan (Dinarti, dkk, 2013a).

Implementasi keperawatan membutuhkan fleksibilitas dan kreativitas

perawat. Sebelum melakukan suatu tindakan, perawat harus mengetahui

alasan mengapa tindakan tersebut dilakukan. Perawat harus yakin bahwa

tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan yang sudah

direncanakan, dilakukan dengan cara yang tepat, aman, serta sesuai

dengan kondisi pasien, selalu dievaluasi apakah sudah efektif, dan selalu

di dokumentasikan menurut urutan waktu (Debora, 2013).

2.5.5 Evaluasi

Evaluasi adalah tahap kelima dari proses keperawatan. Pada tahap ini

perawat membandingkan hasil tindakan yang telah dilakukan dengan

kriteria hasil sudah ditetapkan serta menilai apakah masalah yang terjadi

sudah teratasi seluruhnya, hanya sebagian, atau bahkan belum teratasi
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seluruhnya. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan yaitu suatu proses

yang digunakan untuk mengukur dan memonitor kondisi klien untuk

mengetahui :

a. Kesesuaian tindakan keperawatan

b. Perbaikan tindakan keperawatan

c. Kebutuhan klien saat ini

d. Perlunya dirujuk pada tempat kesehatan lain

e. Apakah perlu menyusun ulang prioritas diagnosis supaya kebutuhan

klien bisa terpenuhi.

Dalam perumusan evaluasi keperawatan menggunakan empat

komponen yang dikenal dengan istilah SOAP, yakni S (Subjektif)

merupakan data informasi berupa ungkapan keluhan pasien, O (Objektif)

merupakan data berupa hasil pengamatan, penilaian, dan pemeriksaan, A

(Analisis/ Assesment) merupakan interpretasi makna data subjektif dan

objektif untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam

perencanaan keperawatan tercapai. P (Planning) merupakan rencana

keperawatan lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisa data.

Jika tujuan telah tercapai, maka perawat akan menghentikan rencana dan

apabila belum tercapai, perawat akan melakukan modifikasi rencana

untuk melanjutkan perencanaan keperawatan pasien (Dinarti, 2013b).

Selain digunakan untuk mengevaluasi tindakan keperawatan yang sudah

dilakukan, evaluasi juga digunakan untuk memeriksa semua proses

keperawatan (Debora, 2017).
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2.6 Kerangka Masalah

Kerangka masalah merupakan serangkaian prosedur dan langkah-langkah

dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan yang terstruktur

secara sistematis, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan

efisien.

Adapun kerangka masalah dalam penelitian ini adalah:

Manifestasi Klinis PJK:

1. Sesak napas

2. Lelah berkepanjangan

3. Nyeri dada

4. Denyut nadi lemah

5. Banyak keringat

6. Sianosis

Asuhan Keperawatan:

1. Pengkajian

2. Diagnosa

3. Intervensi

4. Implementasi

5. Evaluasi

Faktor Risiko PJK:

1. Hipertensi

2. Diabetes Mellitus

3. Hiperlipidemia

4. Merokok

5. Obesitas

6. Kurang aktivitas fisik

7. Diet yang tidak sehat

Intoleransi Aktivitas

Defisit Pengetahuan

Penyakit Jantung

Koroner
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BAB 3

TINJAUAN KASUS

3.1 Pengkajian

3.1.1 Data Umum

1. Kepala Keluarga (KK) : Tn. S

2. Alamat dan telepon : Dusun Gudang, Desa Pohgedang-Pasrepan

3. Pekerjaan KK : Pensiunan

4. Pendidikan KK : S1

5. Komposisi keluarga :

No Nama Umur Jenis
Kelamin

Hubungan
Dengan Klien Pekerjaan Keterangan

1. Tn. S 67th L Suami Pensiunan Ayah
2. Ny. P 61th P Istri/Klien IRT Ibu
3. Tn. A 27th L Anak Guru Lajang

Tabel 3.1.1 Komposisi keluarga

6. Genogram:

= Laki-laki = Tinggal serumah

= Perempuan = Klien

= Meninggal

Tn.Y Ny.L Tn.K Ny. R

Ny. P (61thn) Tn. P (51thn)Tn.S (67thn)Tn.Y

Tn.A
(27thn)

3.1 Genogram Keluarga
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7. Tipe Keluarga :

Tipe keluarga Tn. S adalah Nuclear Family yaitu keluarga yang terdiri

dari dua orang tua (ibu dan ayah) yaitu Tn. S dan Ny. P dengan satu anak

kandung yaitu Tn. A.

8. Suku bangsa :

Tn. A berasal dari bangil dan Ny. P juga berasal dari bangil. Bahasa yang

keluarga Tn. S gunakan sehari-hari adalah bahasa jawa. Tn. A dan

keluarga juga menggunakan tata krama suku jawa. Pola makan yang

disukai keluarga Tn. S adalah asin, gurih dan bersantan.

9. Agama :

Agama yang dianut keluarga Tn. S adalah agama islam. Setiap anggota

keluarga Tn. S tidak pernah meninggalkan shalat 5 waktu dan ibadah

sunnah lainnya.

10. Status sosial ekonomi keluarga

Jumlah pendapatan perbulan :

No. Sumber pendapatan Jumlah

1. Uang gaji pensiun Rp. 3.000.000
2. Uang dari anak Rp. 2.500.000

Total Rp 5.500.000

Tabel 3.1.2 Tabel pendapatan perbulan

Sumber pendapatan perbulan : gaji pensiun suami dan gaji anak

Jumlah pengeluaran perbulan :

No. Jenis Pengeluaran Jumlah

1. Makan Rp. 2.000.000
2. Listrik Rp. 70.000
3. Air Rp. 40.000
4. Asuransi (Ny. P dan Tn. S) Rp. 300.000
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5. Kontrol Ny. P Rp. 400.000
6. Tabungan Rp. 1.100.000
7. Biaya ART Rp. 800.000

Total Rp. 4.700.000

Tabel 3.1.3 Tabel pengeluaran perbulan

3.1.2 Riwayat dan tahap perkembangan keluarga

1. Tahap perkembangan keluarga saat ini :

Tahap perkembangan keluarga Tn. S saat ini adalah perkembangan

dengan anak dewasa awal. Adapun tugas perkembangan keluarga dalam

tahap inilah adalah:

a) Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar

Tn. A dan Ny. P hanya memiliki satu anak yang sudah besar

dengan tahapan dewasa awal yang sampai sekarang masih tinggal

bersama Tn. S dan Ny. P karena memang belum menikah.

b) Mempertahankan keintiman pasangan

Tn. S dan Ny. P selalu menjaga keharmonisan keluarganya

c) Membantu orang tua, suami atau istri yang sedang sakit

Jika Ny. P sedang sakit seperti sekarang, Tn. S dan Tn. A selalu

menemani dan mengantarkan berobat ke dokter.

d) Membantu anak untuk mandiri di masyarakat

Tn. S dan Ny. P mengatakan sejauh ini anaknya sudah mandiri dan

tidak pernah menyusahkan orang tua.

e) Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga

Ny. S sebagai orang tua yang sudah lanjut usia dan tinggal bersama

Tn. S dan anak semata wayangnya yang belum menikah.
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2. Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi :

Dari semua tugas perkembangan keluarga pada tahap dewasa awal yang

belum terpenuhi yaitu memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar

karena Tn. A sampai sekarang enggan menikah.

3. Riwayat kesehatan keluarga inti :

Menurut Tn. S dirinya sehat dan tidak pernah mengalami sakit yang

serius, anak anaknya pun tidak ada yang mempunyai riwayat sakit

serius. Hanya Ny. P yang pertama mengalami penyakit serius dalam

keluarga yaitu penyakit jantung koroner.

4. Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya :

Ny. P dan Tn. S tidak memiliki riwayat penyakit keturunan dalam

keluarganya masing masing (Diabetes Mellitus, Thalasemia, dll)

3.1.3 Data Lingkungan

1. Karakteristik rumah :

Gambar 3.2 Denah Rumah Keluarga

Status rumah yang ditempati adalah rumah milik sendiri. Luas

bangunan rumah kurang lebih 72 ㎡ yang terdiri dari 2 kamar tidur,

gudang, dapur, ruang tamu dan kamar mandi. Rumah dan perabotan

Teras
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tersusun rapi, terdapat ventilasi yang baik sehingga udara yang masuk

cukup, setiap hari pintu dan jendela dibuka agar cahaya bisa masuk,

terdapat tempat pembakaran sampah sendiri di belakang rumah.

Keluarga setiap harinya menggunakan air PDAM, untuk keperluan air

minum keluarga biasanya membeli air galon, penerangan rumah

menggunakan listrik,

2. Karakteristik tetangga dan komunitasnya:

Selama keluarga Tn. S tinggal didaerah tersebut tidak pernah ada

masalah dengan tetangga. Tetangga kiri dan kanan Tn. S sangat akrab

dan sudah seperti saudara sendiri. Sehingga ketika meminta pertolongan,

tetangga samping lah yang pertama membantu.

3. Mobilitas geografis keluarga:

Ny. P dan Tn. S dulu nya tinggal dan besar, bahkan menikah di Bangil.

Namun pada tahun 1980, Tn. S di pindah-tugaskan dari SD Beji ke SD

Pohgedang, sebab itu keluarga Tn. S dan Ny. P memutuskan pindah dan

menetap hingga sekarang di desa Pohgedang.

4. Perkumpulan keluarga dan interaksi dalam masyarakat:

Tn. S dan Tn. I selalu menghadiri kegiatan di lingkungannya seperti

pengajian, kerja bakti, dll.

5. Sistem pendukung keluarga

Saat ini dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang sakit (Ny. P),

sehingga hubungan satu anggota keluarga dengan yang lainnya sangat

baik dan sudah terbiasa saling tolong menolong. Suami dan anak Ny. P

sangat mensupport kesembuhan Ny. P.
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3.1.4 Struktur Keluarga

1. Struktur peran

Tn. S berperan sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga, Ny. P berperan sebagai ibu bagi anaknya.

2. Nilai atau norma keluarga

Sebagai umat islam keluarga Tn. S dan Ny. P memiliki nilai-nilai dan

norma yang dianut seperti sopan santun anak terhadap orang tua, dan

suami terhadap istri.

3. Pola komunikasi keluarga

Pola komunikasi yang digunakan oleh keluarga Tn. S adalah terbuka

dengan melakukan kumpul bersama untuk menyelesaikan masalah,

anggota keluarga yang dominan berbicara adalah Tn. S selaku kepala

keluarga.

4. Struktur kekuatan keluarga

Hubungan anggota keluarga Tn. S terlihat harmonis, saling terbuka baik

satu sama lain dan menghargai satu sama lain, mendukung dan membantu

dalam keadaan dan keadaan apapun.

3.1.5 Fungsi keluarga

1. Fungsi ekonomi :

Ny. P mengatakan gaji pensiun suaminya dan gaji dari anaknya sudah

cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarga

Tn. S dan Ny. P.

2. Fungsi mendapatkan status sosial :

Ny. P dan Tn. S terpandang di lingkungannya karena semua anggota

keluarganya berpendidikan tinggi.
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3. Fungsi pendidikan :

Ny. P dan Tn. S selalu mengedepankan pendidikan anak-anaknya, dan

berusaha memberi contoh baik sebagai orang tua.

4. Fungsi sosialisasi :

Tn. S dan keluarga berhubungan baik dengan tetangga dan sering sekali

berinteraksi dengan warga sekitar ketika kerja bakti, pengajian, dan

tahlilan rutin.

5. Fungsi religious :

Selalu mengajarkan anaknya sedari kecil agar memiliki rasa takut pada

tuhannya, agar tidak lalai beribadah, dan berbuat baik terhadap orang lain.

6. Fungsi rekreasi :

Menonton televisi bersama dan bercerita tentang pengalaman yang baru

dialami oleh masing masing anggota keluarga.

7. Fungsi reproduksi :

Saat ini Ny. P telah mengalami menopause, dan sewaktu muda Ny. P

tidak memakai alat kontrasepsi apapun. Ny. P dan Tn. S mengatakan

bahwa sudah cukup dan bahagia memiliki empat anak.

8. Fungsi afeksi :

Semua anggota keluarga Tn. S saling menyayangi seperti memberikan

perhatian dan saling mendukung satu sama lain dan bila ada anggota

keluarga yang berhasil, anggota keluarga lain ikut merasa bahagia, begitu

juga sebaliknya. Dan apabila ada anggota keluarga yang menderita

penyakit, maka seluruh keluarga bekerja sama untuk merawatnya.
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3.1.6 Pemeriksaan Kesehatan

Jika ada anggota keluarga yang sakit, keluarga membawa ke dokter untuk

memeriksakan kesehatannya. Jika sakitnya tidak terlalu parah biasanya

disuruh istirahat dahulu di rumah sampai sembuh.

a) Kebutuhan nutrisi

Dalam pemenuhan nutrisi keluarga Tn. S, bahan makanan yang akan

diolah selalu dicuci dengan air mengalir dahulu, dan ketika disajikan

selalu ditutup tudung saji di meja makan.

b) Kebutuhan eliminasi

Pola BAB saat dikaji tidak ada masalah, rata-rata pola BAB pada

keluarga dalam satu hari yaitu 2 kali, sedangkan pola BAK pada

keluarga Tn. S dalam satu hari bisa 3 sampai 4 kali dan tidak ada

keluhan. Ny. P selalu dibantu ketika menuju dan kembali dari kamar

mandi.

c) Kebutuhan kebersihan diri

Kebiasaan dari keluarga Tn. S yaitu mandi 2 kali sehari. Pada saat

mandi pagi dan sore, selalu menggunakan sabun, menggosok gigi

pada pagi dan malam, dan keramas setiap hari menggunakan shampo.

Ny. P selalu dibantu ketika menuju dan kembali dari kamar mandi.

d) Kebutuhan istirahat tidur

Pola tidur keluarga Tn. S yaitu rata-rata 7 jam perhari dan tidak ada

masalah pada pola tidur.
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e) Aktivitas dan olahraga

Aktivitas setiap hari Tn. S adalah merawat ayam peliharaannya, Tn.

A mengajar kelas online dikarenakan pandemi, dan Ny. P beristirahat

di kamar.

3.1.7 Stress dan Koping Keluarga

1. Stressor jangka pendek :

Menurut Ny. P stressor pada dirinya yaitu pada pekerjaan di rumahnya

yang tidak bisa dilakukan olehnya secara mandiri seperti sebelum sakit.

Sedangkan stressor jangka pendek Tn. S yaitu tugasnya yang kini

membantu pekerjaan rumah yang tidak bisa dilakukan Ny. P.

2. Stressor jangka panjang :

Menurut Ny. P stressor jangka panjangnya yaitu kondisi kesehatannya

yang apabila terus-menerus tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari

akan merepotkan orang di sekitarnya dan akan menambah beban

anak-nya untuk biaya berobat Ny. P.

3. Kemampuan keluarga berespon terhadap stressor :

Ketika ada masalah terhadap kesehatan Ny. P maka Tn. S selalu

memusyawarahkannya dengan anaknya.

4. Strategi koping yang digunakan :

Untuk menghadapi stressor, Ny. P dan Tn. S berusaha menjaga pola

makan, sakit dianggap sebagai cobaan namun tidak membuat putus asa

untuk sembuh dengan pergi berobat atau konsultasi ke dokter.
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5. Strategi adaptasi disfungsional :

Setiap masalah yang dihadapi keluarga Tn. S selalu diterima dengan

lapang dada dan menyelesaikan secara bersama dengan cara

bermusyawarah.

6. Pemeriksaan Kesehatan Tiap Anggota Keluarga

No Pemeriksaan Fisik

Nama Anggota Keluarga

Tn. S Ny. P Tn. A

1. Keadaan Umum
Tekanan darah
Suhu
RR
Nadi

Composmentis
110/80 mmHg
36,4°C
24x/menit
73x/menit

Composmentis
150/100 mmHg
36,7°C
31x/menit
93x/menit

Composmentis
90/70 mmHg
36,1°C
22x/menit
78x/menit

2. Kepala:
1. Rambut Lurus, beruban,

bersih
Bergelombang,
beruban, bersih

Lurus, hitam, bersih,
tebal

2. Mata Konjungtiva baik,
sklera bersih,
penglihatan masih
cukup baik

Konjungtiva baik,
sklera bersih,
memakai kacamata
plus

Konjungtiva baik,
sklera bersih,
penglihatan baik

3. Hidung
Sinusitis (-)
Polip (-)
Penciuman baik dan
normal

Sinusitis (-)
Polip (-)
Penciuman baik dan
normal, terdapat
pernapasan cuping
hidung.

Sinusitis (-)
Polip (-)
Penciuman baik dan
normal

4. Mulut Mukosa lembab,
lidah bersih, gigi
bersih, tidak ada bau
mulut

Mukosa lembab, lidah
bersih, gigi bersih,
tidak ada bau mulut

Mukosa lembab, lidah
bersih, gigi bersih, tidak
ada bau mulut

5. Telinga Serumen (-)
Kelainan telinga (-)
pendengaran baik

Serumen (-)
Kelainan telinga (-)
pendengaran baik

Serumen (-)
Kelainan telinga (-)
pendengaran baik

3. Leher:
1. JVP

Tidak ada
pembesaran vena
jugularis

Terdapat sedikit
pembesaran pada vena
jugularis

Tidak ada pembesaran
vena jugularis

2. Kelenjar tiroid Tidak ada
pembesaran kelenjar
tiroid

Tidak ada pembesaran
tiroid

Tidak ada pembesaran
tiroid
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4. Thorak; Sistem
Pernapasan

a) Inspeksi

Simetris kiri dan
kanan

Simetris kiri dan
kanan

Simetris kiri dan kanan

b) Palpasi Fremitus kiri dan
kanan sama

Fremitus kiri dan
kanan sama

Fremitus kiri dan kanan
sama

c) Perkusi Kanan dan kiri sonor Kanan dan kiri sonor Kanan dan kiri sonor

d) Auskultasi Vesikuler Bronkovesikuler Vesikuler

5. Jantung: Sistem
Kardiovaskular
a) Inpeksi Iktus teraba di RIC V Iktus teraba di RIC V Iktus teraba di RIC V

b) Perkusi Terdengar pekak Terdengar pekak Terdengar pekak

c) Palpasi Iktus kordis normal Iktus kordis normal Iktus kordis normal

d) Auskultasi Irama reguler, Terdapat aritmia, Irama reguler,

6. Abdomen:
a) Inspeksi

Asites (-) lesi (-) Asites (-) lesi (-) Asites (-) lesi (-)

b) Palpasi Nyeri tekan (-), tidak
teraba adanya
pembesaran pada
limpa dan hepar

Nyeri tekan (-), tidak
teraba adanya
pembesaran pada
limpa dan hepar

Nyeri tekan (-), tidak
teraba adanya
pembesaran pada limpa
dan hepar

c) Perkusi Timpani Timpani Timpani

d) Auskultasi Bising usus
10x/menit

Bising usus 12x/menit Bising usus 13x/menit

7. Ekstremitas: atas
dan bawah

Berfungsi dengan
baik

Akral dingin, sedikit
terlihat edema pada
ekstremitas bawah
sebelah kiri

Kekuatan otot:

5 5

4 2

Berfungsi dengan baik

Tabel 3.1.4 Tabel pemeriksaan fisik tiap keluarga

3.1.9 Harapan Keluarga

Dengan banyaknya fasilitas kesehatan dan maju nya peralatan di dunia

medis, keluarga berharap Ny. P dapat kembali beraktivitas secara normal

dan kondisinya dapat membaik mengingat penyakit yang dialami Ny. P

adalah penyakit terminal maka keluarga mengharapkan supaya petugas
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kesehatan bisa memberikan pengetahuan kepada keluarga dengan

penyuluhan agar tidak salah perawatan ketika di rumah.

3.2 ANALISA DATA

Tanggal : 03 Maret 2021

Nama Klien : Ny. P

Umur : 61 tahun

No Data Etiologi Masalah

1. Ds :

1) Ny. P mengatakan

menggos-menggos saat atau setelah

beraktivitas dan

2) Ny. P merasa kelelahan hebat

meskipun hanya melakukan

aktivitas ringan (berjalan dengan

jarak yang dekat).

3) Di diagnosa PJK sejak 1 bulan yang

lalu

Do : KU : Composmentis,

Klien tampak lemah,

ADL klien dibantu keluarga,

Terdapat oedem di kaki sebelah kiri

Terdapat pernapasan cuping hidung

TTV :

Tekanan Darah : 150/100 mmHg

Suhu : 36,7°C

RR : 31x/menit

Nadi : 93x/menit

Kekuatan ektremitas :

5 5

4 2

Aterosklerosis

(penyumbatan pembuluh

darah koroner karena plak

lipid)

Akumulasi penimbunan plak

di intima arteri

Penurunan aliran darah

koroner

Tidak adekuatnya suplai

oksigen dan nutrisi ke otot

jantung

Fatique

Intoleransi aktivitas

Intoleransi Aktivitas
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2. Ds :

1) Klien mengaku tidak mengetahui

sama sekali tentang penyakit yang

dideritanya

2) Klien mengatakan belum pernah

menderita penyakit jantung koroner

3) Klien tidak tahu penyebab dirinya

menderita penyakit jantung koroner

Do :

1) Klien tampak kebingungan ketika

ditanya tentang penyakit yang

dialaminya,

2) Keluarga menanyakan penyebab

penyakit jantung koroner yang

dialaminya

3) Klien bertanya apakah bisa sembuh

atau tidak

Aterosklerosis

Tidak adekuatnya suplai

oksigen dan nutrisi ke otot

jantung

Kelemahan

Kurangnya informasi tentang

masalah yang dialami

Defisit pengetahuan

Defisit Pengetahuan

Tabel 3.2.1 Tabel Analisa data

3.3 DIAGNOSA KEPERAWATAN

NO TANGGAL
MUNCUL DIAGNOSA TANGGAL

TERATASI TT

1. 03 Maret 2021 Intoleransi Aktivitas b.d
ketidakseimbangan suplai nutrisi
dan kebutuhan oksigen.

05 Maret 2021

2. 03 Maret 2021 Defisit pengetahuan b.d kurang
terpaparnya informasi tentang
penyakit

05 Maret 2021

Tabel 3.3.1 Tabel Diagnosa keperawatan
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3.4 SKORING MASALAH

Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan suplai nutrisi dan kebutuhan

oksigen.

NO Kriteria Skor Bobot Nilai Pembenaran

1. Sifat masalah
a) Tidak sehat
b) Ancaman kesehatan
c) Krisis atau keadaan
sejahtera

3
2
1

1 2/3 x 1 = 2/3 Apabila intoleransi
aktivitas tidak diberikan
perawatan maka
dikhawatirkan akan
terjadi atrofi otot yang
akan memperburuk
kesehatan klien

2.
N
Kemungkinan masalah
dapat diubah
a) Dengan mudah
b) Hanya sebagian
c) Tidak dapat

2
1
0

2 2/2 x 2 = 2 Perawatan terapi
aktivitas dapat dilakukan
di mana saja, kapan saja,
dan tidak memerlukan
alat ataupun biaya

3. Potensi masalah dapat
dicegah
a) Tinggi
b) Cukup
c) Rendah

3
2
1

1 3/3 x 1 = 1 Istri dari Tn. A setiap
harinya berada di rumah,
sehingga sangat
mungkin untuk
mendampingi dan
mengawasi klien dalam
melakukan terapi
aktivitas

4. Menonjolnya masalah
a) Masalah berat, harus
segera ditangani

b) Ada masalah, tetapi
tidak perlu segera
ditangani

c) Masalah tidak
dirasakan

2

1

0

1 1/2 x 1 = 1/2 Keluarga merasa
keadaan klien meskipun
tidak fatal tetapi juga
harus mendapat
perawatan agar tidak
mendatangkan penyakit
yang lebih serius
mengingat di usia klien
yang sudah tua.

Total Skor = 4 1/6
Tabel 3.4.1 Tabel skoring diagnosa intoleransi aktivitas
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Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi tentang penyakit

NO Kriteria Skor Bobot Nilai Pembenaran

1. Sifat masalah
d) Tidak sehat
e) Ancaman kesehatan
f) Krisis atau keadaan
sejahtera

3
2
1

1 2/3 x 1 = 2/3 Apabila kurangnya
pengetahuan tentang
merawat keluarga yang
sakit tidak diberikan
penyuluhan maka
dikhawatirkan akan
terjadi kesalahan ketika
memberi perawatan
pada klien saat dirumah.

2.
N
Kemungkinan masalah
dapat diubah
d) Dengan mudah
e) Hanya sebagian
f) Tidak dapat

2
1
0

2 2/2 x 2 = 2 Penyuluhan yang tepat
dan menyeluruh pada
klien dan keluarga
tentang penyakit yang
dialami diharapkan
dapat meningkatkan
kualitas kesehatan klien.

3. Potensi masalah dapat
dicegah
d) Tinggi
e) Cukup
f) Rendah

3
2
1

1 3/3 x 1 = 1 Defisit pengetahuan
tentang penyakit sangat
mudah diatasi apabila
klien, keluarga dan
petugas kesehatan dapat
bekerja sama dalam
mewujudkan kualitas
kesehatan klien yang
lebih baik.

4. Menonjolnya masalah
d) Masalah berat, harus
segera ditangani

e) Ada masalah, tetapi
tidak perlu segera
ditangani

f) Masalah tidak
dirasakan

2

1

0

1 1/2 x 1 = 0 Keluarga merasa bahwa
kurangnya pengetahuan
tentang penyakit mudah
diatasi karena mudahnya
mencari informasi dari
media internet.

Total Skor = 3 2/3
Tabel 3.4.2 Tabel skoring diagnosa defisit pengetahuan



90

3.5 PRIORITAS MASALAH

1. Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan suplai nutrisi dan kebutuhan

oksigen d.d rasa lelah hebat, dan dispnea saat atau setelah beraktivitas.

2. Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi tentang penyakit

d.d ketidaktahuan keluarga tentang penatalaksanaan bagi keluarga yang

sakit.
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3.6 INTERVENSI KEPERAWATAN

No Diagnosa
Keperawatan Luaran Intervensi

1. Intoleransi Aktivitas b.d ketidakseimbangan
suplai nutrisi dan kebutuhan oksigen

Setelah dilakukan perawatan 3xkunjungan diharapkan
keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit
dengan kriteria hasil:

Luaran Utama
1. Toleransi Aktivitas

1) Jarak berjalan meningkat
2) Frekuensi napas membaik

Luaran Tambahan
2. Curah jantung

a. Tekanan darah dari yang 150/100 mmHg menjadi
120/90 mmHg.

3. Konservasi Energi
a. Dapat melakukan aktivitas fisik yang di
rekomendasikan.

Intervensi Utama:
Manajemen Energi

Observasi :

1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang
mengakibatkan kelelahan,

2. Monitor kelelahan fisik dan emosional,

3. Monitor pola tidur dan jam tidur,

4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan
selama melakukan aktivitas.

Terapeutik :

1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah
stimulus (mis. cahaya, suara, kunjungan),

2. Lakukan latihan rentang gerak pasif
dan/atau aktif,

3. Berikan aktivitas distraksi yang
menenangkan,

4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika
tidak dapat berpindah atau berjalan.
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Edukasi :

1. Anjurkan melakukan aktivitas secara
bertahap,

2. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi
kelelahan.

Kolaborasi :

1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara
meningkatkan asupan makanan

2. Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya
informasi tentang penyakit

Luaran Utama:
Tingkat Pengetahuan

Setelah dilakukan perawatan 3xkunjungan diharapkan
keluarga mampu mengenal masalah kesehatan dengan
kriteria hasil:

1. Perilaku sesuai anjuran meningkat
2. Kemampuan menjelaskan pengetahuan suatu
topik meningkat

3. Persepsi yang keliru terhadap masalah menurun
4. Perilaku kesehatan meningkat.

Intervensi Utama:
Edukasi kesehatan

Observasi:

1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan
menerima informasi

2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat
meningkatkan dan menurunkan motivasi
perilaku hidup bersih dan sehat

Terapeutik:

1. Sediakan materi dan media pendidikan
kesehatan

2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai
dengan kesepakatan

3. Berikan kesempatan untuk bertanya
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Edukasi:

1. Jelaskan faktor risiko yang dapat
mempengaruhi kesehatan

2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat

3. Ajarkan strategi yang dapat digunakan
untuk meningkatkan perilaku hidup bersih
dan sehat

Tabel 3.6.1 Intervensi Keperawatan

3.7 IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

No. Diagnosa Hari, tanggal Jam Implementasi Ttd

1. Intoleransi aktivitas b.d
ketidakseimbangan suplai nutrisi
dan kebutuhan oksigen

Rabu, 03 Maret 2021 07. 35 WIB

09.00 WIB

1. Mengukur TTV
Tekanan Darah : 150/100 mmHg
Suhu : 36,7°C
RR : 31x/menit
Nadi : 93x/menit

2. Memonitor pola dan jam tidur
Tidur siang : 1-2 jam
Tidur malam : ±7-8 jam

3. Anjurkan keluarga menyediakan
lingkungan yang aman dan nyaman
untuk pasien.
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4. Ajarkan latihan aktivitas Fase Inpatient
kelas 1, 2, 3.

5. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan
selama melakukan aktivitas
(ketidaknyaman yang dirasakan selama
atau sesudah beraktivitas adalah sesak
di bagian dada)

Kamis, 04 Maret 2021 08.15 WIB 1. Mengukur TTV
Tekanan Darah : 140/90 mmHg
Suhu : 36,2°C
RR : 29x/menit
Nadi : 90x/menit

2. Memonitor pola dan jam tidur,

3. Lanjutkan latihan aktivitas Fase
Inpatient kelas 4,

4. Monitor kelelahan fisik ketika atau
sesudah melakukan latihan.

Jumat, 05 Maret 2021 08.05 WIB 1. Mengukur TTV
Tekanan Darah : 120/90 mmHg
Suhu : 36,4°C
RR : 25x/menit
Nadi : 87x/menit

2. Lanjutkan latihan aktivitas Fase
Inpatient kelas 5,
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09.10 WIB 3. Memonitor pola dan jam tidur,

4. Monitor kelelahan fisik ketika atau
sesudah melakukan latihan.

2. Defisit pengetahuan b.d kurang
terpaparnya informasi tentang
penyakit

Rabu, 03 Maret 2021 08.15 WIB 1. Menjelaskan tentang pengertian
penyakit jantung koroner

2. Menjelaskan tentang penyebab
penyakit jantung koroner

3. Menjelaskan tanda dan gejala penyakit
jantung koroner

4. Menjelaskan tentang penatalaksanaan
dan diit pada penyakit jantung koroner

5. Memberikan dukungan positif pada
keluarga dan klien

6. Keluarga mendengarkan dengan
seksama dan tenang

7. Memberikan kesempatan pada
keluarga untuk bertanya.

8. Keluarga antusias dalam bertanya
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Kamis, 04 Maret 2021 09.15 WIB 1. Menyebutkan secara bersama-sama
pengertian, penyebab, tanda gejala, diit
dan penatalaksanaan jantung koroner

2. Memberi apresiasi positif kepada
keluarga yang dapat mengingat materi
yang disampaikan secara benar.

3. Keluarga terlihat lebih rileks saat diberi
materi daripada kemarin

4. Memberikan kesempatan pada
keluarga untuk bertanya apabila masih
ada yang tidak dipahami

Jumat, 05 Maret 2021 08.45 WIB 1. Mengadakan kuis seputar pengetahuan
tentang penyakit jantung koroner untuk
mengingat kembali.

2. Keluarga menjawab semua pertanyaan
dengan benar dengan saling
mengingatkan

3. Memberi apresiasi positif kepada
keluarga yang dapat menjawab secara
benar.

4. Memastikan keluarga sepenuhnya
mengerti seputar penyakit jantung
koroner

1.
Tabel 3.7.1 Implementasi Keperawatan
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3.8 CATATAN PERKEMBANGAN

Tanggal : 04 Maret 2021

Nama Klien : Ny. P

Umur : 61 th

No. Diagnosa Hari, tanggal Jam Catatan Perkembangan Ttd

1. Intoleransi aktivitas b.d
ketidakseimbangan suplai nutrisi
dan kebutuhan oksigen

Kamis, 04 Maret 2021 18.15 WIB S :
1) Klien mengatakan menggos-
menggos saat atau setelah
beraktivitas berkurang,

2) Kelelahan hebat yang dialami
sedikit berkurang.

O :
1) Klien sudah bisa berjalan dengan
jarak kurang lebih 2 meter dengan
berpegangan tembok dan tanpa
bantuan keluarga

2) Frekuensi napas : 29x/menit
3) Tekanan Darah : 140/90 mmHg
4) Klien melakukan gerakan latihan
secara benar namun tidak
berurutan.

A : Masalah Intoleransi Aktivitas teratasi
sebagian.

P : Lanjutkan Intervensi
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2. Defisit pengetahuan b.d kurang
terpaparnya informasi tentang
penyakit

Kamis, 04 Maret 2021 18.00 WIB S :
1) Klien maupun keluarga dapat
menjelaskan kembali pengertian,
tanda gejala dan diit yang sudah
dijelaskan.

O :
1) Klien mulai mau mencoba
beraktivitas (berjalan sendiri tanpa
bantuan)

2) Klien dan keluarga dapat
menjawab pertanyaan hanya
seputar pengertian, tanda gejala,
dan diit jantung koroner

3) Masih lupa tentang penyebab dan
penatalaksanaan penyakit jantung
koroner

4) Klien dan keluarga menghindari
makanan asin, gurih dan berlemak.

5) Klien mulai melakukan gerakan
peregangan setiap pagi untuk
mencegah kelemahan pada otot
kakinya.

A : Masalah defisit pengetahuan teratasi
sebagian.

P : Intervensi dilanjutkan

Tabel 3.8.1 Catatan Perkembangan
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3.9 EVALUASI KEPERAWATAN

No. Diagnosa Hari, tanggal Jam Evaluasi Ttd

1. Intoleransi aktivitas b.d
ketidakseimbangan suplai nutrisi
dan kebutuhan oksigen

Jumat, 05 Maret 2021 18.00 WIB S :
1) Klien mengatakan menggos-menggos
saat atau setelah beraktivitas

2) Kelelahan hebat yang dialami sudah
banyak berkurang.

O :
1) Klien sudah bisa berjalan dengan jarak
kurang lebih 2 meter dengan
berpegangan tembok dan tanpa bantuan
keluarga

2) Frekuensi napas : 25x/menit
3) Tekanan Darah : 120/90 mmHg
4) Klien melakukan gerakan latihan
secara benar dan berurutan tanpa
bantuan.

A : Masalah Intoleransi Aktivitas teratasi
sebagian.

P : Intervensi dihentikan (dilanjutkan oleh
keluarga)

2. Defisit pengetahuan b.d kurang
terpaparnya informasi tentang
penyakit

Jumat, 05 Maret 2021 17. 00 WIB S :
1) Klien maupun keluarga mampu

menjelaskan kembali pengertian,

penyebab, tanda gejala, penatalaksanaan

dan diit dengan baik.



100

O :
1) Klien mulai bisa beraktivitas (berjalan
sendiri tanpa bantuan)

2) Klien dan keluarga dapat menjawab
pertanyaan hanya seputar pengertian,
tanda gejala, dan diit jantung koroner

3) Masih lupa tentang penyebab dan
penatalaksanaan penyakit jantung
koroner

4) Klien dan keluarga menghindari
makanan asin, gurih dan berlemak.

5) Klien mulai melakukan gerakan
peregangan setiap pagi untuk mencegah
kelemahan pada otot kakinya.

A :Masalah defisit pengetahuan teratasi

P : Intervensi dihentikan

Tabel 3.9.1 Evaluasi Keperawatan
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BAB 4

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan antara tinjauan teoritis dengan

laporan kasus penelitian. Dalam pembahasan ini penulis mencoba

membandingkan antara tinjauan teoritis dan laporan kasus tentang intoleransi

aktivitas dan defisit pengetahuan pada keluarga Tn. S khususnya Ny. P dengan

penyakit jantung koroner di Dusun Gudang, Pohgedang-Pasrepan. Dalam

pembahasan ini penulis menyajikan berdasarkan proses keperawatan yang terdiri

dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

4.1 Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal yang penulis lakukan pada tanggal 3-5

Maret 2021 pada pasien Ny. P dengan umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Gudang, Pohgedang-Pasrepan.

Data diperoleh dengan menggunakan format pengkajian dan teknik pengumpulan

data dengan cara wawancara dengan klien maupun keluarga (anak dan suami

klien), observasi dan pemeriksaan fisik pada klien. Menurut data yang diperoleh

penulis dari kasus Ny. P didapatkan data subjektif berupa Ny. P mengatakan

bahwa dirinya menggos-menggos saat atau setelah beraktivitas, dan merasa

kelelahan hebat meskipun hanya melakukan aktivitas ringan (berjalan dengan

jarak yang dekat). Ny. P juga mengatakan bahwa dirinya baru sebulan yang lalu di

diagnosa penyakit jantung koroner oleh dokter. Sedangkan data objektif yang

penulis peroleh adalah kesadaran umum composmentis, klien tampak lemah,

activity daily life klien dibantu oleh keluarga, terlihat ada oedem di kaki sebelah
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kiri klien dengan kekuatan ekstremitas 2, tekanan darah 150/100 mmHg, suhu

36,7°C, RR 31x/menit, dan nadi 93x/menit.

Manifestasi klinis dari intoleransi aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu subjektif

dan objektif.

1) Subjektif

a) Mengeluh lelah

b) Dispnea saat/setelah beraktivitas

2) Objektif

a) Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat

b) Tekanan dara berubah >20% dari kondisi istirahat

c) Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas

d) Sianosis di kaki, tangan, mukosa bibir dan pipi (PPNI, 2016).

Setelah dibandingkan antara tinjauan kasus dan teori yang ada, ditemukan

kesenjangan yaitu pada teori disebutkan bahwa pada gambaran EKG

menunjukkan adanya aritmia saat/setelah aktivitas. Namun dari data yang didapat

penulis di tinjauan kasus pada Ny. P tidak ada hasil pemeriksaan EKG terbaru

sehingga tidak dapat dipastikan adanya aritmia pada hasil EKG klien.

Kesenjangan lain yang penulis temukan adalah pada teori dikatakan bahwa

terdapat sianosis di bagian kaki, tangan, mukosa bibir dan pipi. Namun dari

pemeriksaan fisik pada Ny. P tidak ditemukan sianosis pada kaki, tangan, mukosa

bibir maupun pipi klien. Hal ini bisa dikarenakan Ny. P baru sebulan di diagnosa

penyakit jantung koroner sehingga sianosis yang diakibatkan kadar oksigen yang

rendah pada darah Ny. P masih belum nampak ke permukaan kulit kaki, tangan,

mukosa bibir dan pipi.
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4.2 Diagnosa Keperawatan

Dalam membuat diagnosa, penulis sudah mengacu sesuai teori yaitu aktual,

risiko dan potensial. Dalam membuat diagnosa, tidak ada kesenjangan teori dan

kasus yaitu sasarannya individu dan keluarga. Dalam keluarga Tn. P terdapat

masalah kesehatan yaitu penyakit jantung koroner. Untuk membuat skoring

penulis sedikit mengalami kesulitan karena klien tidak mengerti skoring. Akan

tetapi setelah penulis jelaskan, klien mengerti dan dilakukan skoring untuk

menentukan prioritas masalah, sebagai berikut:

1. Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan suplai nutrisi dan kebutuhan

oksigen. Penulis mengangkat diagnosa ini dengan dasar adanya data yang

didapat yaitu data subjektif Ny. P mengatakan menggos-menggos saat atau

setelah beraktivitas dan Ny. P merasa kelelahan hebat meskipun hanya

melakukan aktivitas ringan (berjalan dengan jarak yang dekat). Sedangkan

dari data objektif didapat tekanan darah 150/100 mmHg, Suhu 36,7°C, RR

31x/menit, Nadi 93x/menit, keadaan umum composmentis, Klien tampak

lemah, ADL klien dibantu keluarga, terdapat oedem di kaki sebelah kiri.

2. Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi tentang penyakit.

Diagnosa ini muncul karena keluarga Tn. S khususnya Ny. P tidak tahu sama

sekali tentang penyakit yang dideritanya mengingat di keluarganya tidak ada

yang pernah menderita penyakit jantung koroner. Diagnosa ini didukung oleh

data subjektif klien mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang penyakit

yang dideritanya, klien mengatakan belum pernah menderita penyakit jantung

koroner, klien tidak tahu penyebab dirinya menderita penyakit jantung

koroner. Dan di dukung data objektif berupa klien tampak kebingungan ketika
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ditanya tentang penyakit yang dialaminya, keluarga menanyakan penyebab

penyakit jantung koroner yang dialami Ny. P, dan klien bertanya masih bisa

sembuh atau tidak

Diagnosa keperawatan yang dapat timbul pada klien dengan penyakit

jantung koroner ada 5 diagnosa, yaitu:

1) Nyeri akut b.d ketidakseimbangan suplai darah dan oksigen akibat penurunan

suplai darah ke miokardium dan peningkatan produksi asam laktat

2) Penurunan curah jantung b.d perubahan kontraktilitas, irama dan konduksi

elektrik jantung.

3) Intoleransi aktivitas b.d ketidakseimbangan suplai nutrisi dan kebutuhan

oksigen.

4) Ansietas b.d rasa takut akan kematian, ancaman kesehatan, dan perubahan

kesehatan.

5) Defisit pengetahuan b.d kurang terpaparnya informasi tentang penyakit

(Achmad, 2017).

Setelah membandingkan antara tinjauan kasus dan teori yang ada,

diputuskan bahwa penulis mengambil kasus intoleransi aktivitas sebagai diagnosa

prioritas dan defisit pengetahuan sebagai diagnosa kedua dari Ny. P. Alasan

dipilihnya diagnosa intoleransi aktivitas sebagai prioritas karena keluhan Ny. P

memenuhi 5 gejala dari 7 gejala yang disebutkan dalam teori yaitu mengeluh lelah,

adanya dipsnea saat/setelah beraktivitas, perasaan lemah, frekuensi nadi

meningkat, tekanan darah meningkat. Pengambilan diagnosa defisit pengetahuan

sebagai diagnosa kedua dikarenakan Ny. P memenuhi 3 gejala dari 5 gejala yang

disebutkan dalam teori yaitu menanyakan masalah yang dihadapi, menunjukkan



105

perilaku tidak sesuai anjuran, dan menunjukkan persepsi yang keliru terhadap

masalah. Pengambilan diagnosa nyeri akut tidak sesuai dikarenakan Ny. P hanya

memenuhi 2 gejala dari 7 gejala yang disebutkan yaitu tekanan darah dan

frekuensi nadi meningkat. Hal ini mungkin dikarenakan tingkat toleransi Ny. P

terhadap rasa nyeri sedikit lebih tinggi dari penderita penyakit jantung koroner

lainnya. Pengambilan diagnosa penurunan curah jantung tidak sesuai dikarenakan

Ny. P hanya memenuhi 2 gejala dari 8 gejala yang disebutkan yaitu lemah dan

dispnea. Hal ini mungkin dikarenakan tubuh Ny. P dapat mengantisipasi

kekurangan oksigen yang dialami dengan cara meningkatkan detak jantung yang

dapat dilihat dari tinjauan kasus bahwa nadi Ny. P mengalami peningkatan setelah

di diagnosa jantung koroner yaitu menjadi 93x/menit dari yang sebelumnya hanya

berkisar 65-73x/menit ketika sebelum di diagnosa jantung koroner. Pengambilan

diagnosa ansietas tidak sesuai dikarenakan Ny. P tidak memenuhi satu pun gejala

yang disebutkan dalam teori. Hal ini mungkin dikarenakan Ny. P memiliki sistem

pendukung keluarga yang kuat yaitu suami dan anaknya yang selalu ada untuk

membagi rasa cemas akibat penyakitnya. Sehingga Ny. P dapat menghilangkan

kecemasan tentang kondisi nya.

4.3 Perencanaan Keperawatan

Berdasarkan tinjauan kasus, diharapkan keluarga mampu merawat anggota

keluarga yang sakit dengan kriteria hasil 1) Toleransi Aktivitas : a) Jarak berjalan

meningkat, b) Frekuensi napas membaik, 2) Curah jantung : Tekanan darah dari

yang 150/100 mmHg menjadi 120/90 mmHg, 3) Konservasi Energi : Dapat

melakukan aktivitas fisik yang di rekomendasikan. Intervensi utama dari diagnosa

intoleransi aktivitas adalah manajemen energi, yaitu observasi : 1) Identifikasi
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gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, 2) Monitor kelelahan fisik

dan emosional, 3) Monitor pola tidur dan jam tidur, 4) Monitor lokasi dan

ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik : 1) Sediakan

lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus (mis. cahaya, suara dan kunjungan),

2) Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif, 3) Berikan aktivitas

distraksi yang menenangkan. Edukasi : 1) Anjurkan melakukan aktivitas secara

bertahap, 2) Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan. Dengan luaran

yang ingin dicapai toleransi aktivitas: 1) Jarak berjalan meningkat, 2) Frekuensi

napas membaik. Dengan luaran tambahan curah jantung : 1) Tekanan darah dari

yang 150/100 mmHg menjadi 120/90 mmHg. Dan konservasi energi : 1) Dapat

melakukan aktivitas fisik yang di rekomendasikan.

Intervensi utama dari diagnosa intoleransi aktivitas adalah manajemen energi,

yaitu observasi : 1) Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan

kelelahan, 2) Monitor kelelahan fisik dan emosional, 3) Monitor pola tidur dan

jam tidur, 4) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas.

Terapeutik : 1) Sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus (mis.

cahaya, suara dan kunjungan), 2) Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau

aktif, 3) Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, 4) Fasilitasi duduk di sisi

tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasi : 1) Anjurkan tirah

baring, 2) Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, 3) Ajarkan strategi

koping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi : 1) Kolaborasi dengan ahli gizi

tentang cara meningkatkan asupan makanan. Dengan luaran yang ingin dicapai

toleransi aktivitas: 1) Jarak berjalan meningkat, 2) Frekuensi napas membaik.

Dengan luaran tambahan curah jantung : 1) Tekanan darah dari yang 150/100
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mmHg menjadi 120/90 mmHg. Dan konservasi energi : 1) Dapat melakukan

aktivitas fisik yang di rekomendasikan. (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018)

Setelah membandingkan tinjauan kasus dan teori, ditemukan kesenjangan

yaitu kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

mengingat intervensi hanya dilakukan antara penulis dan keluarga. Hal ini

dikarenakan pelayanan kesehatan terdekat tidak pernah memberikan penyuluhan

tentang cara meningkatkan asupan gizi pada keluarga. Selain kesenjangan yang

disebutkan tadi, semua intervensi yang terdapat di teori mendukung terapi pada

Ny. P akan tetapi penulis hanya memilih beberapa intervensi sesuai dengan

keluhan yang dialami Ny. P.

4.4 Pelaksanaan Keperawatan

Pada tinjauan kasus, tujuan setelah dilakukannya intervensi selama 3x24 jam

diharapkan keluarga mampu merawat di hari Rabu, 3 Maret 2021 pukul 07.35

WIB implementasi keperawatan yang penulis lakukan antara lain : 1) Mengukur

TTV didapat tekanan darah 150/100 mmHg, suhu 36,7°C, RR 31x/menit, Nadi

93x/menit, 2) Memonitor pola dan jam tidur didapat jam tidur siang : 1-2 jam, jam

tidur malam : ±7-8 jam, 3) Anjurkan keluarga menyediakan lingkungan yang

aman dan nyaman untuk pasien, 4) Ajarkan latihan aktivitas Fase Inpatient kelas

1-2-3, 5) Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas

(ketidaknyamanan yang dirasakan selama atau sesudah beraktivitas adalah sesak

di bagian dada).

Implementasi keperawatan adalah perilaku atau aktivitas spesifik yang

dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan.

Implementasi keperawatan merupakan rangkaian aktivitas keperawatan dari hari
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ke hari yang harus dilakukan dan di dokumentasikan dengan cermat. Perawat

melakukan pengawasan terhadap efektivitas intervensi yang dilakukan, bersamaan

pula dengan dengan menilai perkembangan pasien terhadap pencapaian tujuan

atau hasil yang diharapkan. (Dinarti, dkk, 2013).

Setelah membandingkan antara tinjauan kasus dan teori yang ada, tidak

ditemukan kesenjangan antara tinjauan kasus dan teori. Hal ini dikarenakan

implementasi pada tinjauan kasus sudah berurutan sesuai dengan teori sehingga

mencegah tertukarnya urutan dalam pelaksanaan intervensi keperawatan pada

Ny.P.

4.5 Evaluasi Keperawatan

Dalam perumusan evaluasi keperawatan pada tinjauan kasus menggunakan

empat komponen yang dikenal dengan istilah SOAP (Subjektif, Objektif,

Assessment, Planning). Dari data subjektif didapatkan : 1) Klien mengatakan

menggos-menggos saat atau setelah beraktivitas, 2) Kelelahan hebat yang dialami

sudah banyak berkurang. Untuk data objektif didapatkan : 1) Klien sudah bisa

berjalan dengan jarak kurang lebih 2 meter dengan berpegangan tembok dan tanpa

bantuan keluarga, 2) Frekuensi napas 25x/menit, 3) Tekanan darah 120/90 mmHg,

4) Klien melakukan gerakan latihan secara benar dan berurutan tanpa bantuan.

Sedangkan dari data assessment disimpulkan masalah Intoleransi Aktivitas

teratasi. Dan untuk data Planning disimpulkan intervensi dilanjutkan oleh

keluarga.

Evaluasi merupakan kegiatan yang telah membandingkan antara hasil

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Untuk mengukur

keberhasilan rencana tindakan, dan evaluasi didasarkan pada keefektifan
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intervensi dapat dilihat dari respon keluarga dan hasil yang disesuaikan dengan

tujuan yang telah dirumuskan dalam mengevaluasi hasil tindakan yang telah

dilakukan penulis dengan cara observasi langsung. Evaluasi asuhan keperawatan

keluarga, di dokumentasikan dalam format SOAP (Subjektif, Objektif, Assesment,

Planning). Subjektif merupakan data informasi berupa ungkapan keluhan pasien.

Objektif merupakan data berupa hasil pengamatan, penilaian, dan pemeriksaan.

Assesment merupakan interpretasi makna data subjektif dan objektif untuk

menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

keperawatan tercapai. Planning merupakan rencana keperawatan lanjutan yang

akan dilakukan berdasarkan hasil analisa data. Jika tujuan telah tercapai, maka

perawat akan menghentikan rencana dan apabila belum tercapai maka perawat

akan melakukan modifikasi rencana untuk melanjutkan perencanaan keperawatan

pasien (Dinarti, 2013).

Setelah membandingkan tinjauan kasus dan teori. Tidak ditemukan

kesenjangan dikarenakan pada tinjauan kasus maupun teori sama-sama

menggunakan format SOAP. Hal ini sangat memudahkan penulis dalam membuat

penilaian atas perkembangan Ny. P.
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BAB 5

PENUTUP

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan

keperawatan secara langsung pada klien dengan penyakit jantung koroner di Desa

Pohgedang-Pasrepan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sekaligus

saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada

klien dengan penyakit jantung koroner.

5.1 Simpulan

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan pada

klien dengan penyakit jantung koroner, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pengkajian

Berdasarkan hasil pengkajian di temukan data Ny. P mengatakan bahwa

dirinya menggos-menggos saat atau setelah beraktivitas, dan merasa kelelahan

hebat meskipun hanya melakukan aktivitas ringan (berjalan dengan jarak

yang dekat). Ny. P juga mengatakan bahwa dirinya baru sebulan yang lalu di

diagnosa penyakit jantung koroner oleh dokter.

5.1.2 Diagnosa keperawatan

Diagnosa yang didapat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan

ketidakseimbangan suplai nutrisi dan kebutuhan oksigen dan defisit

pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi tentang

penyakit.
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5.1.3 Intervensi Keperawatan

Intervensi pada SIKI (2018) pada diagnosa 1 terdapat 11 intervensi

sedangkan pada tinjauan kasus penulis hanya menampilkan 10 intervensi.

Intervensi yang tidak ditampilkan oleh penulis adalah kolaborasi dengan ahli

gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Hal ini disesuaikan dengan

kondisi pasien, sarana dan prasarana di rumah pasien dan kemampuan penulis

dalam memberikan asuhan keperawatan.

5.1.4 Implementasi Keperawatan

Beberapa tindakan mandiri pada klien dengan diagnosa jantung koroner

yaitu menganjurkan klien untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat dan

secara rutin melakukan latihan aktivitas contoh : berlatih duduk di samping

tempat tidur tanpa bantuan, berdiri tanpa bantuan, berjalan tanpa bantuan

dengan jarak yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan klien. Penulis

juga melibatkan keluarga dan klien secara aktif dalam pelaksanaan asuhan

keperawatan karena banyak tindakan keperawatan yang memerlukan

kerjasama antara keluarga, klien dan penulis.

5.1.5 Evaluasi Keperawatan

Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat tercapai karena adanya kerjasama

yang baik antara klien, keluarga dan penulis. Hasil evaluasi pada Ny. P sesuai

dengan harapan karena masalah teratasi dan intervensi dihentikan.
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5.2 Saran

5.2.1 Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan untuk memberikan

pelayanan pada pasien dengan penyakit jantung koroner yang lebih

berkualitas dengan mengikuti perkembangan ilmu keperawatan terkini.

5.2.2 Bagi Ilmu Keperawatan

Dapat digunakan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu keperawatan

dan bahan pertimbangan dalam memberikan asuhan keperawatan dengan

penyakit jantung koroner.

5.2.3 Bagi Pasien

Dapat digunakan sebagai sarana penambah pengetahuan bagi pasien

dan keluarga sehingga dapat lebih mengetahui tentang penyakit jantung

koroner.

5.2.4 Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dan peningkatan

pemahaman penulis terhadap konsep manusia secara kompetitif sehingga

mampu menerapkan asuhan keperawatan dengan baik.
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Lampiran 2

INFORMED CONSENT

Judul: “Asuhan Keperawatan dengan Masalah Keperawatan Intoleransi

Aktivitas Pada penderita Penyakit Jantung Koroner Di Desa Pohgedang,

Pasrepan”. Tanggal pengambilan studi kasus 20 Januari 2021.

Sebelum tanda tangan dibawah, saya telah mendapatkan informasi tentang

tugas pengambilan studi kasus ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama

Kumrotul A’jun Oktavia proses pengambilan studi kasus ini dan saya mengerti

semua yang telah dijelaskan tersebut.

Saya setuju untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan studi kasus ini

dan saya telah menerima salinan dari form ini.

Saya Ny. P

Dengan ini saya memberikan kesediaan setelah mengerti semua yang telah

dijelaskan oleh peneliti terkait dengan proses pengambilan studi kasus ini dengan

baik. Semua data dan informasi dari saya sebai partisipan hanya akan digunakan

untuk tujuan dari studi kasus ini.

Tanda tangan Partisipan Tanda Tangan Peneliti

( Ny. P ) (Kumrotul A’jun Oktavia)
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Lampiran 3

SATUAN ACARA PENYULUHAN

PENYAKIT JANTUNG KORONER

Pokok Bahasan : Penyakit Jantung Koroner

Sasaran : Ny. P dan keluarga

Hari, tanggal : Rabu, 3 Maret 2021

Waktu : 08.00 - selesai

Tempat : Ruang Tamu Ny. P

Penyuluh : Kumrotul A’jun Oktavia

I. Tujuan Umum

Setelah dilakukan penyuluhan, pasien dan keluarga mengetahui tentang

penyakit jantung koroner.

II. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti penyuluhan, Ny. P beserta keluarga dapat:

a. Menyebutkan pengertian tentang penyakit Jantung Koroner

b. Menyebutkan penyebab penyakit Jantung Koroner

c. Menyebutkan tanda dan gejala penyakit Jantung Koroner

d. Menyebutkan cara pencegahan penyakit Jantung Koroner

e. Menyebutkan cara perawatan penyakit Jantung Koroner

f. Menjelaskan makanan sehat untuk memelihara Jantung

III. Metode

Ceramah dan tanya jawab

IV. Alat Bantu

Leaflet
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V. Matriks Kegiatan

No. Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta

1. 5 menit Pembukaan :
• Memberi salam
• Menjelaskan tujuan penyuluhan
• Menyebutkan materi/pokok bahasan yang
akan disampaikan

• Membagikan leaflet

1. Menjawab salam
2. Mendengarkan dan
memperhatikan

2. 15 menit Pelaksanaan :
Menjelaskan materi penyuluhan
secara berurutan dan teratur.
Materi :
1. Pengertian penyakit jantung koroner
2. Penyebab penyakit jantung koroner
3. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner
4. Menyebutkan cara pencegahan penyakit
jantung koroner

5. Menjelaskan makanan sehat untuk
memelihara Jantung

Menyimak dan
memperhatikan

3. 15 menit Evaluasi :
Meminta kepada bapak/ibu menjelaskan atau
menyebutkan kembali tentang:
1. Pengertian penyakit jantung koroner
2. Penyebab penyakit jantung koroner
3. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner
4. Menyebutkan cara pencegahan penyakit
jantung koroner

5. Menjelaskan makanan sehat untuk
memelihara Jantung

Bertanya dan
menjawab pertanyaan

4. 3 menit Penutup :
Mengucapkan terima kasih dan mengucapkan
salam.

Menjawab salam
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VI. Lampiran Materi

1. Pengertian Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner (Coronary Artery Deseases) adalah

gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena

adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Secara klinis, ditandai

dengan adanya rasa nyeri di dada atau rasa tidak nyaman di bagian dada

dan biasanya seperti tertekan benda berat ketika sedang beraktifitas

(Riskesdas, 2013).

2. Penyebab Penyakit Jantung Koroner

a) Hipertensi

b) Diabetes Mellitus

c) Hiperlipidemia

d) Merokok

e) Obesitas

f) Kurang aktivitas fisik

g) Diet

3. Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Koroner

a) Klaudikasio intemitten, suatu perasan nyeri dan kram di

ekstremitas bawah, terutama terjadi setelah atau sesudah olah raga.

b) Peka terhadap rasa dingin karena aliran darah ke ekstremitas tidak

adekuat.

c) Perubahan warna kulit ( pucat ).

d) Denyut nadi yang lemah dan banyak berkeringat.

4. Pencegahan Penyakit Jantung Koroner

Pencegahan ditujukan untuk meminimalkan adanya faktor

risiko yang ada melalui:

a) Hindari stress yang berlebihan

b) Hidup teratur (pola makan dan minum) hindari gaya hidup

yang berisiko (merokok, miras, kopi)

c) Olahraga teratur
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d) Hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol,

gula, dan garam. Seperti: jeroan, makanan yang digoreng

dengan minyak banyak dan menggunakan minyak yang

berulang

e) Diet sesuai aturan yaitu dengan mengkonsumsi makanan

yang tinggi serat seperti: sayur dan buah karena makanan

yang tinggi serat dapat melarutkan lemak dan kolesterol di

dalam darah,

f) Check up sedini mungkin dan rutin bila terdapat

faktor-faktor risiko.

5. Makanan sehat untuk memelihara Jantung

a) Aneka ikan laut misalnya ikan teri, tuna, tenggiri dan minyak

ikan

b) Anti oksidan yang banyak terkadung dalam wortel, bambu

kuning, mangga, bayam, taoge, kacang-kacangan, daun

singkong, jeruk, brokoli dan jambu biji

c) Asam follat yang terkandung dalam kacang-kacangan

(kacang merah, kacang-kacang hijau, kacang tanah, hati

ayam, jeruk, bayam, dll)

d) Vitamin B6 yang terdapat dalam pisang, beras merah, ikan

laut

e) Jeruk, anggur, pepaya, jambu biji (sebagai anti oksigen)

f) Makanan tinggi serat, terdapat dalam kacang-kacangan,

sayuran, buah-buahan (dapat menurunkan kadar LDL aliran

darah)

g) Bawang putih

h) Minyak Zaitun
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VII. Evaluasi

a) Evaluasi Struktural

1. Kesiapan keluarga pasien

2. Kesiapan tempat pelaksanaan

3. Kesiapan waktu pelaksanaan

4. Kesiapan penyaji

5. Kesiapan materi

6. Kesiapan leaflet

b) Evaluasi Proses

1. Peserta penyuluhan akan mengikuti waktu pelaksanaan

2. Peserta aktif dalam sesi tanya jawab

c) Evaluasi Hasil

1. Kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan
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Lampiran 4

LEAFLET
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