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Abstrak 

 

Gastritis merupakan peradangan pada mukrosa lambung. Peradangan ini mengakibatkan 

pembengkakan mukrosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa lambung dan epitel 

mukrosa superfisal yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran 

pencernaan. Pelepasan epitel akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. 

Ditandai dengan nyeri pada daerah perut dan disertai dengan mual muntah, yang 

menyebabkan perforasi pada lambung apabila tidak segera dilakukan tindakan 

keperawatan. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah pemberian guided imagery 

pada pasien. Guided imagery merupakan metode yang dilakukan untuk menurunkan skala 

nyeri dengan memfokuskan fikiran pasien yang dapat menimbulkan ketenangan. Tujuan 

studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada 

Pasien dengan Gastritis dalam Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman. Subjek 

dalam studi kasus ini dipilih satu pasien dengan nama Ny.T sebagai subjek studi kasus 

yaitu pasien gastritis dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman di ruang instalasi 

gawat darurat (IGD). Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaaan asuhan keperawatan 

pada hari mingu tanggal 23 Februari 2020 pada Ny.T pasien gastritis dalam pemenuhan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman yang dilakukan tindakan guided imagery pada pasien 

dalam rentan waktu  20 menit diperoleh hasil adanya penurunan skala nyeri sebelum dan 

sesudah tindakan guided imagery. Setelah dilakukan tindakan guided imagery selama 20 

menit terjadi penurunan skala nyeri 6 menjadi 4. Rekomendasi tindakan guided imagery 

pada pasien gastritis efektif dalam menurunkan skala nyeri, sehingga memenuhi kebutuhan 

rasa aman dan nyaman. 
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Abstract 

 

Gastritis is inflammation of the gastric mucrose. This inflammation results in swelling 

ofthe gastric mucrose until the release of the gastric mucosa epithelium and superficial 

mucosal epithelium are the most important causes in digestive tract disorders. Epithelial 

release will stimulate the onset of the inflammatory process in the stomach. Characterized 

by pain in the abdominal area and accompanied by nausea, vomiting, which causes 

perforation of the stomach if not immediately taken nursing action. One intervention that 

can be done is giving guided imagery to patients. Guided imagery is a method used to 

reduce the scale of pain by focusing the patient's mind that can cause calm. The purpose of 

this case study is to know the description of the implementation of Nursing Care for 

Patients with Gastritis in Meeting the Needs of a Safe and Comfortable Sense. The subject 

in this case study was selected by one patient as the case study subject, namely fever 

patients with impaired fulfillment of thermoregulation needs in the emergency room (ER). 

The results of the study showed that the management of nursing care in gastritis patients in 

fulfilling the need for a sense of security and comfort that carried out guided imagery 

measures on patients in a vulnerable time of 20 minutes resulted in a decrease in pain scale 

before and after the guided imagery action. After a guided imagery action for 20 minutes, 

the pain scale decreased from 6 to 4. The recommended guided imagery action for gastritis 

patients is effective in reducing the pain scale, so as to meet the need for a sense of security 

and comfort. 
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PENDAHULUAN 

 

Gastritis merupakan peradangan 

pada mukrosa lambung. Peradangan ini 

mengakibatkan pembengkakan mukrosa 

lambung sampai terlepasnya epitel mukosa 

lambung dan epitel mukrosa superfisal yang 

menjadi penyebab terpenting dalam 

gangguan saluran pencernaan. Pelepasan 

epitel akan merangsang timbulnya proses 

inflamasi pada lambung. Ditandai dengan 

nyeri pada daerah perut dan disertai dengan 

mual muntah, yang menyebabkan perforasi 

pada lambung apabila tidak segera 

dilakukan tindakan keperawatan. 

(Sukarmin,2016). Gastritis adalah proses 

inflamasi  atau peradangan lapisan mukosa 

dan submukosa lambung yang bersifat akut, 

kronis, difusi, atau lokal dan secara 

histopatologi terdapat infiltrasi sel radang 

(Kowalak, Welsh, & Mayer, 2011). Gastritis 

adalah proses inflamasi pada mukosa dan 

submukosa lambung atau gangguan 

kesehatan yang disebabkan oleh faktor 

iritasi dan infeksi. Secara histopatologi dapat 

dibuktikan dengan adanya infiltrasi sel-sel 

radang pada daerah tersebut (Sumarno, 

2017). 

 Menurut World Health Organization 

(WHO) insiden gastritis didunia sekitar 1,8 

– 2,1 juta dari jumlah penduduk setiap 

tahun. World Health Organization (WHO) 

dalam tinjauan terhadap beberapa negara 

dunia mendapatkan hasil presentasi dari 

angka kejadian gastritis  di dunia, 

diantaranya Inggris 22%, China 31%, 

Jepang 14,5%, Kanada 35% dan prancis 

29,5% . Insiden gastritis di Asia Tenggara 

sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap 

tahunnya. Gastritis biasanya dianggap 

sebagai suatu hal yang remeh tetapi gastritis 

awal dari penyakit yang dapat menyusahkan 

kita. Presentasi dari angka kejadian gastritis 

di Indonesia menurut WHO adalah 40,8%. 

Angka kejadian gastritis pada beberapa 

daerah di Indonesia cukup tinggi dengan 

prevalensi 274,396 kasus dari 238,452,952 

jiwa penduduk (Supetran,2016). Di Jawa 

Tengah kejadian cukup tinggi sebesar 

79,6%.(Riskesdas, 2013). Dinkes Kota 

Surakarta tahun 2014, Kejadian gastritis 

menempati urutan ke-5 dengan jumlah 

32.675 atau 5,17% yang melakukan rawat 

jalan (Dinkes Kota Surakarta, 2014) 

 Salah satu gejala terjadinya gastritis 

adalah nyeri pada ulu hati, selain itu juga 

bisa terjadi mual, muntah, lemas, nafsu 

makan menurun, wajah pucat, keluar 

keringat dingin, sering bersendawa dan pada 

kondisi yang parah sering terjadi muntah 

darah (Sumarno, 2018). 

Rasa nyeri merupakan mekanisme 

pertahanan tubuh, timbul bila ada jaringan 

rusak dan hal ini akan menyebabkan 

individu bereaksi memindahkan stimulus 

nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensori 

nyeri dan emosional yang terlokasi pada 

suatu bagian tubuh sering dijelaskan dalam 

istilah  proses diftruksi, jaringan seperti 

ditusuk-tusuk, panas yang terbakar, melilit 

seperti emosi perasaan kaku, mual 

(Supretan, 2016). 

Nyeri merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia yaitu kebutuhan aman dan nyaman 

menurut maslow. Jika kebutuhan rasa aman 

dan nyaman pada pasien gastritis tidak 

terpenuhin maka akan menyebabkan 

kompikasi erosi lambung, perdarahan 

lambung, dan kangker lambung (Wisnu, 

2014). Nyeri merupakan suatu perasaan 



yang bersifat secara subyektif. Nyeri 

merupakan suatu tanda bahwa Guided 

imagery penerapannya lebih mudah 

dibandingkan dengan teknik lain seperti 

relaksasi atau hipnotis. Secara psikologis 

Guided imagery akan membawa individu 

menghadirkan gambaran mental yang 

diperkuat dengan perasaan menyenangkan 

ketika individu mengimajinasikan gambaran 

tersebut, dengan guided imagery individu 

akan lebih mudah memberikan perhatian 

terhadap bayangan mental yang 

dimunculkan. Hasil penelitian tersebut 

sejalan dengan teori Arif Muttaqin 2011 

dalam buku ajaran Asuhan Keperawatan 

Klien Dengan Gangguan Sistem Persarafan 

halaman 528, menjelaskan bahwa imajinasi 

terbimbing unuk meredakan nyeri dapat 

terdiri atas menggabungkan nafas berirama 

lambat dengan suatu bayangan mental 

relaksasi dan kenyamanan. Dengan mata 

terpejam, individu diinstruksikan umtuk 

membayangkan bahwa setiap nafas yang di 

ekshalasi secara lambat ketegangan otot dan 

ketidaknyamanan di keluarkan, 

menyebabkan tubuh menjadi rileks dan 

nyaman. Penanganan nyeri terdiri dari 

farmakologi dan non farmakologi. 

Penanganan nyeri secara farmakologi yaitu 

Antikoagulan, Antasida, Sucralfate, dll. 

Penanganan nyeri non farmakologi salah 

satunya adalah Guided Imagery. Guided 

Imagery merupakan teknik untuk 

membimbing dan mengarahkan orang kepda 

imajinasi menyenangkan menggunakan 

audio visual kinestetik selama kurang lebih 

15-20 menit. 

  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahan pada 

penulisan studi kasus ini yaitu “Bagaimana 

ganbaran asuhan keperawatan pada pasisen 

gastritis dalam pemenuhan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman “ 

 

METODE 

 

Subjek yang digunakan pada studi kasus ini 

yaitu 1 pasien mengalami gastritis yang 

mengalami nyeri akut skala nyeri 6 yang 

akan dilakukan pengukuran skala nyeri 

menggunakan skala nyeri numeric dan 

melakukan tindakan guided imagery selama 

20 menit dan dilakukan pengukuran kembali  

sebelum obat analgetik di masukkan. Waktu 

studi kasus  dilakukan pada tanggal 23 

Februari 2020 di RSUD SIMO BOYOLALI. 

 

HASIL  

 

studi kasus ini dipilih 1 pasien sebagai 

subyek studi kasus yaitu dengan kriteria 

yang ditetapkan. Dengan subyek  

Berdasarkan data diatas, Berdasarkan 

tahapan proses keperawatan maka langkah 

pertama adalah yang harus dilakukan pada 

pasien Gastritis adalah pengkajian. Studi 

kasus ini didapatkan hasil pasien masuk IGD 

RSUD Simo Boyolali tanggal 23 Februari 

2020 pukul 01.28  WIB dan dilakukan  

pengkajian pada pukul 01.45 WIB dengan 

metode autoanamnesa . Pasien bernama 

Ny.T berumur 51 tahun, beragama islam, 

pendidikan terakhir S1 agama dan bekerja 

sebagai guru. Ny. T tingal di desa 

Gumukrejo Simo Boyolali. Menurut 

pemeriksaan dokter Ny. T di diagnosa 

Gastritis dan Hipertensi. Ny.T dibawa ke 

IGD oleh suaminya yang bernama Tn.K, 

umur 55 tahun, pendidikan terakhir S1 

Ekonomi, pekerjaan guru. Kondisi yang 



dialami oleh Ny.T  masuk dalam triage 

hijau. 

 Pemeriksaan yang dilakukan adalah  yakni Primary survey dan Secondary survey.  Primary survey yang terdiri dari Airways, Breating, Circulation, Disability, dan Eksposure. Untuk Airway didapatkan hasil : tidak ada sumbatan, 

tidak ada secret, tidak ada odema pada 

mulut. Breating : respiraratori rate 

18x/menit, SPO2 95%, tidak ada suara nafas 

tambahan, tidak ada penggunaan obat bantu 

nafas, tidak ada nafas cuping hidung. 

Circulation: Tekanan darah: 150/70 mmHg, 

suhu 36 C, frekuensi nadi 100/menit, 

capillary refill time <3 detik, akral teraba 

hangat, tidak terjadi sianosis, disability: 

kesadaran composmetis, GCS E4 V5 M6, 

reaksi pupil ka/ki +/+ (Jika didekati cahaya), 

2mm/2mm, Eksposure: tidak ada perubahan 

bentuk tulang, tidak ada oedema, tidak ada 

jejas. penulis merumuskan masalah 

keperawatan yaitu Hipertermia (D.0130),. 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan 

selama 1x 3  jam sebelum dilakukan 

pemberian obat analgetik didapatkan 

penurunan skala nyeri dari skala nyeri 6 ke 

skala nyeri 4 

Tabel 1. Skala nyeri pasien sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan Guided Imagery 

Jam  Sebelum 

Tindakan 

Setelah 

tindakan 

02.00 6  

02.25 6 4 

 

 

PEMBAHASAN 

Hasil studi kasus diketahui bahwa setelah 

dilakukan tindakan kompres hangat pada 

area temporal lobe terdapat penurunan suhu 

tubuh 38,2oC menjadi 37,5oC. Guided 

imagery adalah metode relaksasi untuk 

mengkhayalkan atau mengimajinasikan 

tempat dan kejadian berhubungan dengan 

rasa relaksasi yang menyenangkan (Kaplan 

& Sadock, 2010). Guided imagery adalah 

sebuah teknik yang memanfaatkan cerita 

atau narasi untuk mempengaruhi pikiran, 

sering dikombinasi dengan latar belakang 

musik. Guided imagery dapat berfungsi 

sebagai pengalih perhatian dari stimulus 

yang menyakitkan dengan demikian dapat 

mengurangi respon nyeri (Jacobson, 2006, 

dalam kristanti, 2014). didapatkan ada 3 

diagnosa yang pertama yaitu Nyeri akut 

berhubungan dengan  agen pencideraan 

fisiologis ditandai dengan inflamasi 

(D.0077), yang kedua defisit nutrisi 

berhubungan dengan kuangnya asupan 

makan (D.0019), yang ketiga Nausea 

berhubungan dengan rasa makan atau 

minum yang tidak enak (D.0076). 

Berdasarkan 3 diagnosa tersebut penulis 

mengambil diagnosa yang pertama yaitu 

Nyeri akut berhubungan dengan agen 

pencideraan fisiologis ditandai denga  

inflamasi didapatkan hasil , P: pasien 

mengatakan nyeri pada bagian abdomen, Q: 

nyeri seperti diremas remas, R: nyeri pada 

abdomen sebelah kiri, S: Nyeri skala 6 

(sedang), T: nyeri yang dirasakan hilang 

timbul pasien nampak meringis kesakitan 

dan lemas menhan nyeri yang dirasakan, 

tanda-tanda vital, tekanan darah 150/70 

mmHg, nadi:100x/menit, respirasi: 

18x/menit, suhu: 36 C, capillary refil <3 

detik, kesadaran composmetis, reaksi pupil 

mengecil ketika terkena cahaya. 

 

 

 



KESIMPULAN 

Pemberian tindakan guided imagery pada 

pasien dengan nyeri akut untuk menurunkan 

skala nyeri. 

SARAN 

Setelah penulisan melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan gastritis 

penulis memberikan usulan masukan yang 

positif khusunya dibandingkan kesehatan 

anatara lain:  

 

a. Bagi Praktisi Keperawatan Dan Rumah 

Sakit 

 

Baiknya perawat memiliki tangung 

jawab dan senantiasa meningkatkan 

keterempilan yang lebih dan selalu 

berkordinasi dengan tin kesehatan lain 

dalam memebrikan asuhan keperawatan 

khusunya kepada pasien gastritis. 

Diharapkan rumah sakit khusunya 

RSUD Simo Boyolali dapat 

meningkatkan mutu pelayanana 

kesehatan dan mempertahankan 

hubungan kerjasama baik antara tim 

kesehatan maupun pasien sehingga 

asuhan keperawatan yang diberikan dapat 

mendukung kesembuhan pasien. 

 

 

 

b. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Dapat meningkatkan mutu pelayanan 

pendidikan yang lebih berkualitas dengan 

mengumpulkan aplikasi riset dalam 

setiap tindakan yang dilakukan sehingga 

mampu menghasilkan perawat 

professional, tampil, inovatif, dan 

bermutu dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang koperehensif, 

berdasarkan ilmu dan kode etik 

keperawatan terutama pada kasus 

gastritis. 
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