
Program StudiD3Keperawatan
FakultasIlmuKesehatan

UniversitasKusumaHusadaSurakarta
Tahun2020

AsuhanKeperawatanPasienDispepsiaDalam
PemenuhanKebutuhanAmanDanNyaman

FrensiskaMeilinda1),SahuriTeguhSetyawan2)

ABSTRAK

Dispepsiaadalahsuatukondisimedisyangditandaidengannyeriataurasa
tidaknyamanpadaperutbagianatasatauuluhati(Irianto,2015).Salahsatu
penatalaksanaanpadapasiendispepsiayangmengalaminyeriakutdengan
carapemberianteknikrelaksasimendengarkandzikir.Teknikmendengarkan
dzikir dapat menurunkan intensitas nyeri.Tujuan penelitian iniuntuk
menerapkanasuhankeperawatanpadadengandiagnosamedisdispepsia.
Metodepenelitianadalahdeskriptifdenganmenggunakanmetodepenelitian
pendekatanstudikasus,subjekdalam studikasusiniadalahsatuorang
pasien dispepsia.Hasilstudikasusinimenunjukkan bahwa pengelolaan
asuhan keperawatan pada pasien dispepsia dengan diagnosa nyeriakut
berhubungan dengan agen pencedera biologis yang dilakukan tindakan
keperawatan dengan memberikan teknik relaksasimendengarkan dzikir
selama3hariberturut-turutdidapatkanhasilterjadipenurunanintensitas
nyeri(NRS)dariskala7menjadiskala1.Rekomendasitindakanrelaksasi
mendengarkandzikirpadapasiendispepsiauntukmenurunkanintensitas
nyeri.

Katakunci:Dispepsia,Nyeri,RelaksasiMendengarkanDzikir
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ABSTRACT

Dyspepsiaisamedicalconditioncharacterizedbypainordiscomfortinthe
upperabdomenorsolarplexus(Irianto,2015).Oneofthemanagementin
dyspepsia patients who experience acute pain is by giving relaxation
techniquestolistentodhikr.Thetechniqueoflisteningtodzikircanreduce
theintensityofpain.Thepurposeofthisstudywastoapplynursingcareto
medicaldiagnosesfordyspepsia.Theresearchmethodisdescriptiveusinga
casestudyapproachresearchmethod,thesubjectinthiscasestudyisone
dyspepticpatient.Theresultsofthiscasestudyshowthatthemanagement
ofnursingcareindyspepsiapatientswithacutepaindiagnosesisrelatedto
biologicalinjury agents performed nursing care by providing relaxation
techniquestolistentodhikrfor3consecutivedaystheresultsresultina
decreaseinpainintensity(NRS)from scale7toscale1.Recommended
relaxationmeasureslisteningtodhikrindyspepsiapatientstoreducepain
intensity.
Keywords:Dyspepsia,Pain,RelaxationListeningtoDzikir

PENDAHULUAN 
Dispepsia adalah suatu

kondisi medis yang ditandai
dengan nyeri atau rasa tidak
nyaman pada perutbagian atas
atau ulu hati (Irianto, 2015).
Keluhaninitidakselaluadapada
setiappenderita.Setiappenderita
keluhannya dapat bergantiatau
bervariasi, baik dari segi jenis
keluhan maupun kualitas
keluhan(SofrodanAnurogo,2013).
Dispepsiamerupakangejalaawal
penyakitgastritisyangmempunyai
dampak yaitu nyeriepigastrium
(70%),mual(60%),muntah(70%),
kurang tidur(47,3%),dan nafsu
makanmenurun(17,2%)(Madisch
dkk., 2018). Gejala awal pada
gastritis yang memicu sindrom

dispepsia berkaitan dengan
ketidakteraturanpadapolamakan
danjedaantarajadwalmakanyang
lama.Ketidakteraturanpolamakan
sangatdipengaruhioleh aktivitas
dankegiatanyangpadat,keinginan
untuk mempunyaibentuk tubuh
ideal, dan melemahnya
pengawasandalam mengaturpola
makan(Dwigint,2015).

Dispepsia di Indonesia
menempatiurutanke-5padadaftar
pola 10 penyakitterbanyak pada
pasienrawatinapdiRSIndonesia
denganjumlah9.594 pasienlaki-
lakidan15.122pasienperempuan.
Dispepsia menimbulkan kematian
pada 166 orang dan menempati
urutan ke-6 pada daftarpola 10
penyakit terbanyak (Depkes RI,



2010). Pada usia 40 tahun
diperkirakanterjadisekitar10juta
jiwaatau6,5% daritotalpopulasi
penduduk. Pada tahun 2020
diperkirakan angka kejadian
dispepsiaterjadipeningkatandari
10jutajiwamenjadi28jutajiwa
setara dengan 11,3% dari
keseluruhanpendudukdiIndonesia
(Syafriani,2015).

Dispepsiamerupakangejala
awal penyakit gastritis yang
mempunyai dampak yaitu nyeri
epigastrium (70%), mual (60%),
muntah(70%),kurangtidur(47,3%),
dannafsumakanmenurun(17,2%)
(Madischdkk.,2018).Gejalaawal
pada gastritis yang memicu
sindrom dispepsia berkaitan
denganketidakteraturanpadapola
makan dan jeda antara jadwal
makan yang lama.
Ketidakteraturan pola makan
sangatdipengaruhioleh aktivitas
dankegiatanyangpadat,keinginan
untuk mempunyaibentuk tubuh
ideal, dan melemahnya
pengawasandalam mengaturpola
makan(Dwigint,2015).

Penyebab timbulnya
dispepsia adalah faktordietdan
lingkungan,sekresicairan asam
lambung,fungsimotoriklambung,
persepsi visceral lambung,
psikologi,daninfeksiHelicobacter
pylori. Beberapa faktor yang
mempengaruhi terjadinya
dispepsia terbagi menjadi 2
kelompok, yaitu internal dan
eksternal. Faktor internal terdiri
dariusia,jeniskelamin,sukudan
pekerjaan.Faktoreksternalterdiri
dari merokok dan pola makan

(Sorongandkk,2013).
Penatalaksanaannyeripada

dispepsiadapatdilakukandengan
duacarayaitusecarafarmakologis
dan nonfarmakologis.Menangani
nyeri secara farmakologis
dilakukan kolaborasi dengan
dokterdalam pemberiananalgetik,
salah satu tindakan
nonfarmakologis yang dapat
dilakukan untuk mengurangi
nyeripadapasiendispepsiayaitu
tekhnik distraksi, diantaranya
distraksi visual,taktil,audiotori,
danintelektual.Salahsatucontoh
distraksi auditori yaitu dengan
terapidzikir(Yuniarti,Darwin,&
Huda, 2016). Secara fisiologis,
terapispiritualdengan berdzikir
ataumengingatasmaAllahakan
menyebabkan otak bekerja.Otak
mendapat rangsangan dariluar,
makaotakakanmemproduksizat
kimia yang akan memberirasa
nyaman yaitu neuropeptida.
Setelah otak memproduksi zat
tersebut, maka zat ini akan
menyangkutdan diserap didalam
tubuh yang kemudian akan
memberi umpan balik berupa
kenikmatan atau kenyamanan
(Budiyanto, Ma’rifah, & Susanti,
2015).

METODE
Jenis penelitian iniadalah

naratif dengan menggunakan
metode pendekatan studikasus.
Studikasusmerupakanpenelitian
mengenaimanusia (dapatsuatu
kelompok, organisasi maupun
individu), pristiwa, latar secara
mendalam,tujuan daripenelitian



mendapatkan ambaran yang
mendalam tentang suatu kasus
yangsedangditelitipengumpulan
datanyadiperolehdariwawancara,
observasi dan dokumentasi
(Sujarweni,2014).

Studi kasus ini
mengeksplorasimasalah asuhan
keperawatan dengan satu klien
yangmengalamidispepsiadalam
pemenuhankebutuhanamandan
nyaman.

Subjekyangdigunakandalam
studikasusiniadalahsatupasien
denganmasalahdispepsiadalam
pemenuhankebutuhanamandan
nyaman. Tempat pengambilan
kasus dilakukan di ruang
Flamboyan 3 RSUD Salatiga
denganwaktupengambilankasus
asuhankeperawatanpadatanggal
17 Februari2020 -29 Februari
2020.Fokus studipada asuhan
keperawatan pada klien yang
mengalami dispepsia dengan
pemenuhankebutuhanamandan
nyaman, maka penulis hanya
menjabarkan konsep dispepsia
berserta asuhan keperawatan
mulai dari pengkajian sampai
dengan evaluasi yang disusun
secaranaratif.

Pengumpulandatadilakukan
denganwawancara,observasidan
pemeriksaan fisik, dan studi
dokumentasi.Alatyangdigunakan
dalam penelitianiniadalahlembar
observasi skala nyeri
menggunakan Numeric Rating
Skale(NRS).Dilakukanselama15-
20 menitsebanyak 3 kalisehari
selama tiga hari. Observasi
intensitas skala nyeri dilakukan

sebanyak2kaliyaitusebelum dan
setelah pemberian terapi
mendengarkan dzikir dilakukan
selama3hari.

HASILDANPEMBAHASAN
Pengkajian dilakukan pada

harijumat,20Februari2020.Hasil
pengkajiandidapatkandatapasien
mengatakan mengeluh pasien
mengatakan nyeripada ulu hati,
mual,muntah 2x dan sulittidur.
Subyek memilikiriwayatpenyekit
yang sama sebelumnya.DiIGD
RSUDSalatigaskalanyerisubyek
7..

Terapimedisyangdiberikan
pada tanggal20 Februari2020
hingga22Februari2020yaituRL
20tpm,Omeprazole 2 x 40 mg,
Ondansetron3x4ml,Ceftriaxone
2x1gr,Ketorolac2x30mg.

Diagnosakeperawatanyang
ditegakkan pada pemenuhan
kebutuhannyeridankenyamanan
pada pasien dengan dispepsia.
Berdasarkan dengan teori SDKI
(2017), terdapat faktor yang
berhubungan pada diagnosa
keperawatan nyeri akut
berhubungan dengan agen
pencedera biologis. Intervensi
keperawatanyangutamadilakukan
padasubjekdenganmasalahnyeri
akut adalah setelah dilakukan
tindakankeperawatanselama3x
24jam diharapkannyeriberkurang
dengankriteriahasilTingkatNyeri
(L.08066) keluhan nyeri pada
tingkat meningkat dari kisaran
normal menjadi menurun dari
kisaran normal, meringis pada
tingkat cukup meningkat dari



kisaran normal menjadi cukup
menurun dari kisaran normal,
kesulitan tidur pada tingkat
memburuk dari kisaran normal
menjadi cukup membaik dari
kisarannormal.Berdasakantujuan
dan kriteria hasil tersebut
intervensi keperawatan yang
dilakukanberdasarkanSIKI(2018)
adalahManajemennyeri(I.08238)
Identifikasi lokasi, karakteristik,
durasi, frekuensi, kualitas,
intensitas nyeri,berikann teknik
nonfarmakologiutuk mengurangi
nyeri (mendengarkan dzikir),
anjurkan memonitornyerisecara
mandiri, kolaborasi pemberian
analgesik,jikaperlu.

Evaluasi yang dilakukan
penulispadadiagnosanyeriakut
dengan melakukan terapi
mendengarkandzikir,sebelum dan
sesudh diberikan terapi
mendengarkan dzikir subyek
diberikanlembarpengukuranskala
nyeri(NRS).Didapatkanhasilpada
hari pertama data pengukuran
skala nyeri(NRS) pagiskala 7
menurun menjadiskala 6,sore
skala6menurunmenjadiskala5,
malam skala5menurunmenjadi4.
Pengukuranskalanyeripadahari
keduayaitupagiskala4menurun
menjadiskala 3, sore skala 3
menurunmenjadiskala2,malam
skala2menurunmenjadiskala2.
Pengukuranskalanyeripadahari
ketigayaitupagiskala2menurun
menjadiskala1.

Tabel 1. Evaluasi Skala Nyeri
NumericRatingScale(NRS)Ny.S
mengalamipenurunan

Hari Keteranga
n

Numeric
Rating Scale
(NRS)
Pre Post

ke-1 Pagi 7 6
Sore 6 5
Malam 5 4

ke-2 Pagi 4 3
Sore 3 2
Malam 2 2

ke-3 Pagi 2 1

Berdasarkan tabel diatas
dapatdisimpulkanbahwaterdapat
penurunanintensitasnyeridarihari
pertamasampaidenganhariketiga
didukungdengangayahidupdan
polamakansehat.Sesuaidengan
penelitianyangdilakukanFadli,dkk
2019,hasilpenelitian yang telah
dilakukanterdapatpengaruhterapi
relaksasi mendengarkan dzikir
terhadap intensitas nyeripasien
dispepsia.Hasilstudikasusyang
dilakukan di RSUD Salatiga
diketahui bahwa sesudah
dilakukan intervensikeperawatan
relaksasi mendengarkan dzikir
selama15menitsebanyak3kali
sehariselama3hariberturut-turut,
makadidapatkanhasilpengukuran
intenistas nyeri pada pasien
mengalamipenurunan.

KESIMPULAN
Pengelolaan asuhan

keperawatan pada pasien
dispepsia dalam pemenuhan
kebutuhan nyeridengan masalah
keperawatan nyeri akut dengan
dilakukan tindakan relaksasi



medengarkandzikirselama15-20
menit sebanyak 3 kali sehari
selama 3 hari berturut-turut
didapatkanhasilterjadipenurunan
intensitas nyeri.Halinididukung
dengan penelitian lain yang
dilakukanFadli,dkk2019,bahwa
relaksasi mendengarkan dzikir
dilakukan untuk menurunkan
intensitas nyeri pada pasien
dispepsiasecarasignifikandengan
dilakukan 3 kalisehariselama 3
hariberturut-turut.
SARAN
1.BagiRumahSakit

Rumah sakit khusunya RSUD
Salatiga dapat menjadikan
teknik mendengarkan terapi
dzikir menjadi salah satu
alternatif terapi non
farmakologisuntukmenurunkan
nyeriakutpada pasien cedera
dispepsia berdasarkan pada
jurnalkesehatan.

2.Bagi Tenaga Kesehatan
KhusunyaPerawat
Memilikiketrampilanyangbaik
dalam memberikan asuhan
keperawatan kepada pasien
dispepsiadanmenjadikanteknik
mendengarkan dzikir menjadi
salah satu alternatif penurun
nyeriakut.

3.InstitusiPendidikanKesehatan
Diharapkankaryatulisilmiahini
bisamenjadibahanbacaandan
menambah wawasan serta
informasi bagi mahasiswa
keperawatantentangpemberian
latihan terapi mendengarkan
dzikiruntuk menguranginyeri
padapasiendispepsia.

4.BagiPasiendanKeluarga

Diharapkan dapat membantu
dalam tatalaksana pasien
dispepsia dengan menerapkan
latihan terapi mendengarkan
dzikirmandiriuntukmenurunkan
intensitasnyeri.
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