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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit  Gastritis  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  maag, 

merupakan salah satu  penyakit  yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat 

(Mustakim,  2009).Gastritis  bukanlah  penyakit  tunggal,  tetapi  beberapa 

kondisi yang mengacu pada peradangan lambung (Herlan, 2001)

Keluhan Gastritis merupakan suatu keadaan yang sering dan banyak 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.  Tidak jarang kita jumpai penderita 

Gastritis  kronis  selama bertahun-tahun pindah dari  satu dokter  ke dokter 

yang lain untuk mengobati keluhan Gastritis tersebut. Berbagai obat-obatan 

penekan  asam lambung  sudah  pernah  diminum seperti  antasida  maupun 

yang  lain,  namun  keluhan  selalu  datang  silih  berganti.  Keluhan  yang 

bekepanjangan  dalam  menyembuhkan  Gastritis  ini  dapat  menimbulkan 

gangguan psikologi  seseorang yaitu  berupa stress.  Stress  ini  bukan tidak 



mungkin  justru  menambah  berat  Gastritis  penderita  yang  sudah  ada 

(Budiana, 2006). 

Budiana (2006), mengatakan bahwa Gastritis ini terbesar di seluruh 

dunia dan bahkan di perkirakan diderita lebih dari 1,7 milyar. Pada negara 

yang sedang berkembang infeksi diperoleh pada usia dini dan pada negara 

maju sebagian besar dijumpai pada usia tua. Menurut Maulidiyah dan Unum 

(2006), angka kejadian infeksi Gastritis Helicobacter Pylory pada beberapa 

daerah di Indonesia menunjukan data yang cukup tinggi. di Kota Surabaya 

angka  kejadian  Gastritis  sebesar  31,2%,  Denpasar  46%,  sedangkan  di 

Medan  angka  kejadian  infeksi  cukup  tinggi  sebesar  96,1  %. Sedangkan 

menurut  Herlan  (2001),  bahwa   adanya  penemuan  infeksi  Helicobacter  

Pylory ini mungkin berdampak pada tingginya kejadian Gastritis.

1

Faktor  etiologi  Gastritis  lainnya  adalah  asupan  alkohol  berlebihan  (20%), 

merokok  (5%),  makanan  berbumbu  (15%),  obat-obatan  (18%)  dan  terapi 

radiasi (2%). Berdasarkan data statistik yang ada di Puskesmas Kecamatan 

Kemayoran  pada  tahun  2009  sebanyak  (40,9%),  dan  pada  tahun  2010 

sebanyak  (32,7%).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  terjadi  penurunan  pada 

penderita penyakit gastritis pada setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan 

tetapi masih perlu adanya penanganan dan perhatian khusus dalam perawatan 

maupun  pencegahan  untuk  mengatasi  masalah  keperawatan  yang  muncul 

pada penderita gastritis.

Dari hasil penelitian para pakar, didapatkan jumlah penderita gastritis 

(90%) lebih banyak wanita dibandingkan pria dan gastritis dapat menyerang 

sejak usia dewasa muda hingga lanjut usiadan tidak  mengetahui mengenai 

dampak buruk gastritis. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor 

diantaranya psikologis. Hal yang sering dijumpai pada perubahan psikologis 

seseorang  salah  satunya  yaitu  stress  dan  karena  hampir  sebagian  besar 

wanita tidak bisa untuk mencari jalan keluar untuk setiap masalahnya, oleh 

karena  itu  banyak para wanita  terdiagnosis  penyakit  ini  (Riyanto,  2008). 



Penyebab  tersebut,  apabila  tidak  segera  ditangani  akan  berdampak  bagi 

penderita.

Dampak dari  gastritis bisa mengalami komplikasi seperti perdarahan 

saluran  cerna  bagian  atas,  hematemesis  dan  melena  (anemia),  ulkus 

peptikum, perforasi (Arief, 2000).

Berdasarkan masalah tersebut  perawat melalui  Upaya promotif  yaitu 

penyuluhan  kepada  masyarakat  dan  keluarga  dengan  tujuan  keluarga 

mampu mengenal  masalah  gastritis  dan  dapat  menanggulanginya.  Upaya 

preventif  yaitu  menyarankann  agar  tidak  makan  yang  pedas  dan  asam . 

Upaya  kuratif  yaitu  memberitahukan  pada  pasien  untuk  mengkonsumsi 

obat-obat  herbal,jika  makin  parah  maka  berikan  obat-obatan  yang 

digunakan dalam mengatasi gastritis . Upaya rehabilatif yaitu upaya masa 
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pemulihanperawat  berperan  penting  untuk  menyarankann  kepada  keluarga  atau 

masyarakat agar menjaga pola makan yang lebih sehat dan menyarankan agar makan 

tepat waktu. 

B. TUJUAN 

Adapun tujuan penulisan bahan ajar  ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan mahasiswa dalam 

menerapkann asuhan keperawatan keluarga dengan masalah Gastritis.

2. Tujuan  Khusus  :  Melalui  pendekatan  proses  keperawatan  keluarga 

diharapkan mahasiswa  mampu :

a. Melakukan pengkajianpada keluarga dengan masalah Gastritis.

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga dengan masalah   

    Gastritis.



c. Menyusun rencana asuhan keperawatan keluarga dengan masalah   

    Gastritis.

d.Melaksanakan rencana dalam asuhan keperawatan keluarga dengan 

    masalah Gastritis.

e. Melakukan evaluasi pada keluarga dengan masalah Gastritis.

f. Mengidentifikasi kesenjangan yang terdapat antara teori dan kasus
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TINJAUAN TEORITIS

A. KONSEP DASAR MASALAH KESEHATAN

1. Pengertian

Gastritis  adalah  inflamasi  pada  dinding  gaster  terutama  pada  lapisan 

mukosa gaster (Hadi, 1999).Gastritis adalah suatu keadaan peradangan 

atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difus, 

atau lokal (Price 2005).Gastritis daalah peradangan lokal atau penyebaran 

pada  mukosa  lambung  dan  berkembang  dipenuhi  bakteri  (Charlene, 

2001).  Gastritis  akut  adalah  inflamasi  mukosa  lambung,  sering 

diakibatkan dari  pola  diet  yang sembrono.  Sedangkan gastritis  kronik 

adalah inflamasi mukosa lambung yang berkepanjangan yang disebabkan 

baik  oleh  ulkus  benigna  atau  maligna  dari  lambung,  atau  oleh 

bakterihelicobacter  pylori (Brunner  dan  Suddart,  2002)  Dari  keempat 

definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa gastritis adalah suatu 



inflamasi  atau  peradangan  yang  sering  terjadi  pada  dinding  lambung 

yang dapat bersifat akut, kronis, difus atau lokal.

2. Patofisologi 

Gastritis  terjadi  akibat  peradangan  pada  mukosa  lambung  yang 

menimbulkan  rasa  nyeri  yang  dialihkan  ke  epigastirum  bagian  atas. 

Reflek-reflek  pada  mukosa  lambung  menyebabkan  kalenjer  saliva 

mengeluarkan  saliva  dalam  jumlah  besar.  Dan  sering  menelan  saliva 

menyebabkan  banyak  udara  yang  berkumpul  di  lambung.  Penggunaan 

aspirin,  alkohol,  memakan makanan  yang  berbumbu secara  berlebihan 

atau  dalam jumlah  yang  besar  dapat  mengurangi  daya  tahan  mukosa, 

ditambah dengan keadaan stres yang dapat menyebabkan sekresi asam 
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lambung  berlebihan  dan  ini  akan  menimbulkan  komplikasi  yaitu  tukak 

lambung. (Guyton, 1998)

3. Etilogi 

a. Pola makan yang tidak teratur: tidak tepat waktu.

b. Iritasi yang disebabkan oleh rangsangan makanan, mislanya makanan 

pedas, terlalu asam, dan alkohol.

c. Perokok:  kandungan  dari  rokok  seperti  fenol,  metanol,  kadmiun, 

aseton, an lain-lain yang dapat berdampak terhadap erosi dan mukosa 

lambung.

d. Infeksi oleh bakteri (toksin) atau infeksi virus.

e. Obat-obatan seperti aspirin, obat anti inflamasi non steroid yang dapat 

berdampak terhadap erosi pada mukosa lambung.

f. Gangguan mikrosirkulasi mukosa lambung: trauma, luka bakar, sepsis. 

(Arif, 1999)



4. Klasifikasi dan proses penyakit

a. Gastritis akut

Gastritis akut dapt disebabkan oleh karen astress, zat kimia misalnya 

obat-obatan dan alkohol, makanan yang pedas, panas maupun asam. 

Pada  para  yang  mengalami  stress  akan  terjadi  perangsangan  saraf 

simpatis NV (Nervus Vagus) yang akan meningkatkan produksi asam 

klorida  (HCl)  dalam lambung.  Adanya  HCl  yang  berada  di  dalam 

lambung akan menimbulkan rasa mual, muantah dan anoreksia.
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b. Gatriris kronik

Helicobacter pylori  merupakan bakteri  gram negatif.  Organisme ini 

menyerang sel permukaan gaster, memperberat timbulnya desquamasi 

sel dan muncullah respon radang kronis pada gaster yaitu: destruksi 

kelenjar  dan  metaplasia.Metaplasia  adalah  salah  satu  mekanisme 

pertahanan tubuh terhadap iritasi, metapalasia ini juga menyebabkan 

hilangnya  sel  mukosa  pada  lapisan  lambung,  sehingga  akan 

menyebabkan  kerusakan  pembuluh  darahb  lapisan  mukosa. 

Kerusakan pembuluh darah ini akan menimbulkan perdarahan (Price, 

1999)

5. Tanda dan Gejala

1) Nyeri ulu hati

Hal ini dapat disebabkan karena adanya suatu proses peradangan 

yang terjadi akibat dari adanya iritasi pada mukosa lambung.

2) Anoreksia, Nausea dan Vomitus



Ketiga tanda ini sangat umum ditemukan. Hal ini terjadi karena 

adanya  peningkatan  kadar  asam  lambung  didalam  tubuh 

khususnya pada organ lambung.

3) Melena dan Hematemesis

Hal ini dapt disebabkan karena adanya suatun proses perdarahan 

yang berawal dari adanya iritasi dan erosi pada mukosa lambung.

6. Kompilikasi 

1) Perdarah saluran cerna bagian atas

2) Hematemesis dan melena (anemia)
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3) Ulkus peptikum

4) Perforasi

7. Penatalaksanaan 

Terapi :

a. Berkonsultasi ke dokter, dokter akan memberi obat sesuai keluhan dan 

penyebab. Umumnya gastritis yang disebabkan oleh infeksi diberikan 

obat-obatan  untuk  mengatasi  keluhan  dan  menghentikan  proses 

infeksi  sesuai  dengan  penyebabnya.  Obat-obatan  yang  digunakan 

dalam mengatasi gastritis.

b. Tindakan Medis yang bertujuan untuk Pengobatan :

1) Pemeriksaan darah,  tes  ini  digunakan untuk memeriksa  adanya 

antibody  H. Pyloridalam darah. Tes darah dapat juga dilakukan 

untuk  memeriksa  anemia,  yang  terjadi  akibat  pendarahan 

lambung akibat gastritis.



2) Pemeriksaan feces, tes ini memeriksa apakah terdapat H. Pylori 

dalam feses atau tidak.

3) Endoskopi saluran cerna bagian atas, dengan tes ini dapat terlihat 

adanya  ketidaknormalan  pada  saluran  cerna  bagian  atas  yang 

mungkin tidak terlihat dari sinar X.

4) Rontgen saluran cerna bagian atas, tes ini  akan melihat adanya 

tanda-tanda gastritis atau penyakit pencernaan lainnya.

                                              7

2) KONSEP ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA

1.Konsep Keluarga

a. Pengertian 

Keluarga adalah terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi. (Burgess, 1963)

Keluarga  adalah  unit  terkecil  dari  suatu  masyarakat  yang 

terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan 

tinggal  di  suatu  tempat  di  bawah suatu  atap  dalam keadaan saling 

ketergantungan. (Depkes R.I, 1998)



keluarga  adalah  dua  atau  lebih  dari  dua  individu  yang 

tergabung  karena  hubungan  darah,  hubungan  perkawinan  atau 

pengangkatan  dan  mereka  hidup  dalam  suatu  rumah  tangga, 

berinteraksi  satu sama lain,  dan  di  dalam perannya masing-masing 

menciptakan  serta  mempertahankan  kebudayaan  Bailon  dan 

Maglaya (1989,  dalam Citra, 2004) 

Dari pengertian tersebut di atas tentang keluarga maka dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalahterdiri dua atau lebih 

individu yang diikat  oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi. 

Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika berpisah mereka 

tetap memperhatikan satu sama lain.  Anggota keluarga berinteraksi 

satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial:  suami, 

istri,  anak,  kakek,  adik,  dll.  Mempunyai  tujuan yaitu:  menciptakan 

dan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, 

psikologis, dan sosial anggota. 

b. Jenis/Tipe Keluarga,menurut Suprajitno, 2004

Pembagian tipe keluarga bergantung pada konteks keilmuan dan 

orang  yang  mengelompokkan.  Secara  tradisional  keluarga 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
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1) Keluarga inti (nucklear family) adalah keluarga yang hanya terdiri 

ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi 

atau keduanya.

2) Keluarga  besar  (extended family) adalah  keluarga inti  ditambah 

anggota  keluarga  lain  yang  masih  mempunyai  hubungan  darah 

(kakek-nenek, paman-bibi).

Namun, dengan berkembangnya peran individu dan meningkatnya 

rasa individualisme, pengelompokan tipe keluarga selain kedua di 

atas berkembang menjadi:



a) Keluarga  bentukan  kembali  (dyadic  family) adalah 

keluarga  baru  yang  terbentuk  dari  pasangan  yang  telah 

cerai atau kehilangan pasangannya.

b) Orang tua tunggal (single parent family) adalah keluarga 

yang terdiri  dari  salah satu orang tua  dengan anak-anak 

akibat perceraian atau ditinggal pasangannya.

c) Ibu dengan anak tanpa perkawinan (the unmarried teenage 

mother).

d) Orang  dewasa  (laki-laki  atau  perempuan)  yang  tinggal 

sendiri  tanpa  pernah  menikah  (the  single  adult  living  

alone).

e) Keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya (the 

nonmarital heterosexual cohabiting family).

f) Keluarga  yang  dibentuk  oleh  pasangan  yang  berjenis 

kelamin sama (gay and lesbian family).
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c. Struktur Keluarga

1) Patrilineal; keluarga yang dihubungkan atau disusun melalui jalur 

garis ayah.

2) Matrilineal; keluarga yang dihubungkan atau disusun melalui jalur 

garis ibu.

3) Matrilokal;  menentukan  bahwa  keberadaan  tempat  tinggal  satu 

keluarga (suami istri) yang tinggal bersama keluarga sedarah istri.



4) Patrilokal;  menunjukkan bahwa keberadaan  tempat  tinggal  satu 

keluarga  (suami  istri)  yang  tinggal  bersama  keluarga  sedarah 

suami dan menunjukkan dominasi pengambilan keputusan ada di 

pihak suami.

5) Matriakal; menunjukkan dominasi keputusan ada di pihak istri.

6) Keluarga  kawinan;  hubungan  suami  istri  sebagai  dasar  bagi 

pembinaan, dan beberapa sanak keluarga menjadi bagian keluarga 

karena adanya hubungan dengan suami istri.

d. Peran Keluarga 

Menurut Effendy (1998),  berbagai  peranan  yang  terdapat  dalam 

keluarga adalah sebagai berikut:

1) Peranan  Ayah:  ayah  sebagai  suami  dari  istri  dan  anak-anak, 

berperanan  sebagai  pencari  nafkah,  pendidik,  pelindung,  dan 

pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari 

kelompok  sosialnya  serta  sebagai  anggota  masyarakat  dari 

lingkungannya.
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2) Peranan  Ibu:  sebagai  istri  dan  ibu  dari  anak-anaknya,  ibu 

mempunyai  peranan  untuk  mengurus  rumah  tangga,  sebagai 

pengasuh  dan  pendidik  anak-anaknya,  pelindung  dan  sebagai 

salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggoota 

masyarakat  dari  lingkungannya,  disamping  itu  juga  ibu  dapat 

berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga.



3) Peranan  Anak:  anak-anak  melaksanakan  peranan  psiko-sosial 

sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial 

dan spiritual.

e. Fungsi Keluarga

1) Fungsi  Biologis,  untuk  meneruskan  keturunan,  memelihara  dan 

membesarkan  anak,  memenuhi  kebutuhan  gizi  keluarga, 

memelihara dan merawat anggota keluarga

2) Fungsi  Psikologis,  memberikan  kasih  sayang  dan  rasa  aman, 

memberikan  perhatian  diantara  anggota  keluarga,  membina 

pendewasaan kepribadian anggota keluarga, memberikan identitas 

keluarga

3) Fungsi  Sosialisasi,  membina  sosialisasi  pada  anak,  membentuk 

norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga

4) Fungsi  Ekonomi,  mencari  sumber-sumber  penghasilan  untuk 

memenuhi  kebutuhan  keluarga,  pengaturan  penggunaan 

penghasilan  keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga, 

menabung  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  keluarga 

dimasa yang akan datang misalnya pendidikan anak-anak, jaminan 

hari tua dan sebagainya.
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5) Fungsi  Pendidikan,  menyekolahkan  anak  untuk  memberikan 

pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai 

dengan bakat dan minat yang dimilikinya,  mempersiapkan anak 

untuk  kehidupan  dewasa  yang  akan  datang  dalam  memenuhi 

peranannya sebagai orang dewasa, mendidik anak sesuai dengan 

tingkat-tingkat perkembangannya.



 Secara umum fungsi keluarga (Friedman, 1998) adalah sebagai 

berikut:

a.1)Fungsi afektif (the affective function) adalah fungsi keluarga yang 

utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan 

anggota keluarga berhubungan dengan orang lain.

a.2)Fungsi  sosialisasi  dan  tempat  bersosialisasi  (socialization  and 

social  placement  function) adalah  fungsi  mengembangkan  dan 

tempat  melatih  anak  untuk  berkehidupan  sosial  sebelum 

meninggalkan rumah untuk berhubungan  dengan  orang  lain  di 

luar rumah. 

a.3)Fungsi reproduksi (the reproductive function) adalah fungsi untuk 

mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.

a.4)Fungsi  ekonomi  (the  economic  function),  yaitu  keluaraga 

berfungsi  untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi 

dan  tempat  untuk  mengembangkan  kemampuan  individu 

meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

a.5)Fungsi  perawatan/pemeliharaan  kesehatan  (the  health  care 

function), yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan 

anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi. 
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1.f. Tahapan  Perkembangan  Keluarga  dan  Tugas 

Perkembangan Keluarga

1) Keluarga baru menikah (Beginning Family)  yaitu suami dan istri 

membentuk  keluargamelalui  perkawinan  yang  sah  dan 

meninggalkan  keluarga  masing-masing,  dalam  arti  secara 

psikologis  keluarga  tersebut  sudah  memiliki  keluarga  baru. 



Tugasnya:  Membina  hubungan  intim  yang  memuaskan, 

menetapkan tujuan bersama,membina hubungan dengan keluarga 

lain,  teman  dan  kelompok  sosial,  merencanakan  anak-KB, 

menyesuaikan  diri  dengan  kehamilan  dan  mempersiapkan  diri 

untuk menjadi orang tua

2) Keluarga dengan anak baru lahir (Child Bearing)  yaitu keluarga 

yang  menantikan  kelahiran  dimulai  dari  kehamilan  sampai 

kelahiran anak pertama an berlanjut sampai anak pertama berusia 

30 bulan (3,2 bulan).  Tugasnya:  Mempersiapkan menjadi  orang 

tua, membagi peran dan tanggug jawab, menata ruang untuk anak 

atau  mengembangkan  suasana  rumah  yang  menyenangkan, 

mempersiapkan biaya atau dana Child Bearing, Adaptasi dengan 

perubahan adanya anggota keluarga, interaksi keluarga, hubungan 

sexual dan kegiatan.

3) Keluarga dengan anak pra sekolah (Families With Preschool) yaitu 

dimulai saat kelahiran anak berusia 2,5 tahun dan berakhir  saat 

anak  berusia  5  tahun.  Tugasnya:  Mempertahan  dan  memenuhi 

kebutuhan  anggota  keluarga  seperti:  kebutuhan  tempat  tinggal, 

privasi  dan  rasa  aman,  membantu  anak  untuk  bersosialisasi, 

beradaptasi  dengan  anak  yang  baru  lahir,  sementara  kebutuhan 

anak  yang  lain  (tua)  juga  harus  terpenuhi,  mempertahankan 

hubungan  yang  sehat  baik  di  dalam  maupun  di  luar  keluarga 

keluarga lain dan lingkungan sekitar), Pembagian waktu untuk 
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4) individu,  pasangan  dan  anak  (tahap  paling  repot),  Pembagian 

tanggung  jawab  anggota  keluarga,  Merencanakan  kegiatan  dan 

waktu  untuk  menstimulasi  pertumbuhan  dan  perkembangan 

anakhubungan dalam rangka memuaskan pasangannya



5) Keluarga  dengan  anak  usia  sekolah  (Families  With  School 

Children) yaitu dimulai pada saat anak tertua memasuki sekolah 

pada  usia  6  tahun  dan berakhir  pada  usia  12  tahun.  Tugasnya: 

Membantu  sosialisasi  anak  terhadap  lingkungan  luar  rumah, 

sekolah, dan lingkungan lebih luas (yang tidak/kurang diperoleh 

dari  sekolah  atau  masyarakat),  mempertahankan  keintiman 

pasangan, mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya 

intelektual,  menyediakan  aktivitas  untuk  anak,  memenuhi 

kebutuhan  yang  meningkat,  termasuk  biaya  kehidupan  dan 

kesehatan anggota keluarga.

6) Keluarga dengan anak remaja (Families With Teenagers), dimulai 

pada saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir 

sampai pada usia 19/20 tahun, yaitu pada saat anak meninggalkan 

rumah  orang  tuanya.  Tugasnya:  Memberikan  kebebasan  yang 

seimbang  dan  bertanggung  jawab  mengingat  remaja  adalah 

seorang  dewasa  muda  dan  mulai  memiliki  otonomi, 

mempertahankan  hubungan  intim  dengan  keluarga, 

mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. 

Hindarkan terjadinya perdebatan, kecurigaan dan permusuhan.

7) Keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan (Launching Center 

Families), dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. 

Tugasnya: Mempersiapkan perubahan system peran dan peraturan 

(anggota)  keluarga  untuk memenuhi  kebu Memperluas  jaringan 

keluarga dari keluarga inti menjadi keluarga besar, 
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8) mempertahankan  keintiman  pasangan,  membantu  anak  untuk 

mandiri sebagai keluarga baru di masyarakat, membantu orang tua 

suami istri yang sedang sakit dan memasuki masa tua, penataan 

kembali  peran  orang  tua  dan  kegiatan  di  rumah,menciptakan 



lingkungan  rumah  yang  dapat  menjadi  contoh  bagi  anak-

anaknya.tuhan tumbuh kembang anggota keluarga.

9) Keluarga usia pertengahan (Middle Age Families),  dimulai pada 

saat  anak yang terakhir  meninggalkan rumah Keluarga usia  tua 

yaitu  dimulai  pada  saat  salah  satu  pasangan  meninggal  sampai 

keduanya  meninggal.dan  berakhir  saat  pensiun  atau  salah  satu 

pasangan  meninggal.  Tugasnya:  Mempertahankan  kesehatan 

individu  dan  pasangan  usia  pertengahan,  mempertahankan 

hubungan yang serasi dan memuaskan dengan anak-anaknya dan 

sebaya,  meningkatkan  keakraban  pasangan,  Persiapan  masa  tua 

atau pension, mempertahankan suasana kehidupan rumah tangga 

yang  saling  menyenangkan  pasangannya,  adaptasi  dengan 

perubahan yang akan terjadi kehilangan pasangan, kekuatan fisik 

dan penghasilan keluarga,  mempertahankan keakraban pasangan 

dan saling merawat, melakukan  life review masa lalu,.menerima 

kematian pasangan, kawan dan mempersiapkan kematian.

2. Konsep Proses Perawatan Keluarga

2.a. Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian  adalah  suatu  tahapan  ketika  seorang  perawat 

mengumpulkan  informasi  secara  terus-menerus  tentang  keluarga 

yang  dibinanya.  Pengkajian  merupakan  langkah  awal  pelaksanaan 

asuhan keperawatan keluarga. Agar diperoleh data pengkajian yang 

akurat dan sesuai dengan keadaan keluarga, perawat diharapkan 
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menggunakan bahasa  ibu  (yang digunakan setiap  hari),  lugas,  dan 

sederhana.

Pengkajian  menurut  Yura  dan  Walsh  (1998)  adalah  tindakan 

pemantauan secara langsung pada manusia untuk memperoleh data 



tentang  klien  dengan  maksud  menegaskan  situasi  penyakit  dan 

masalah kesehatan klien.

Pengkajian  pun  merupakan  suatu  proses  berkelanjutan  dimana 

pengkaji menggambarkan kondisi/situasi klien sebelumnya dan saat 

ini sehingga informasi tersebut bisa digunakan untuk memprediksi di 

masa yang akan datang.

1) Pengkajian keluarga model Friedman

Asumsi yang mendasari pengkajian model Friedman antara lain; 

keluarga  sebagai  sistem  sosial  yang  berfungsi,  keluarga 

merupakan kelompok kecil dari masyarakat.

Calgary  memberikan  batasan  6  kategori  dalam  memberikan 

pertanyaan-pertanyaan saat melakukan pengkajian:

Data  pengenalan  keluarga,  riwayat  dan  tahapan  keluarga,  data 

lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, koping keluarga

2)   Pelaksanaan 

pengkajian

Penjajakan  I  ,  Data-data  yang  dikumpulkan  pada  penjajakan  I 

antara lain:

16

a) Data umum, meliputi:



1. Meliputi  nama  kepala  keluarga,  alamat,  pekerjaan  dan 

pendidikan  kepala  keluarga,  komposisi  keluarga  yang 

terdiri  dari  nama,  jenis kelamin, hubungan dengan KK, 

umur,   pendidikan,  dan  status  imunisasi  dari  masing-

masing anggota keluarga serta genogram.

2. Type keluarga, menjelaskan mengenai jenis tipe keluarga.

3. Suku  bangsa,  mengidentifikasi  budaya  suku  bangsa 

tersebut dengan kesehatan.

4. Agama, mengkaji  agama yang dianut serta kepercayaan 

yang dapat mempengaruhi kesehatan.

5. Status sosial ekonomi keluarga, menentukan pendapatan 

keluarga dan kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh 

keluarga.

6. Aktivitas  rekreasi  keluarga,  bukan  hanya  bepergian  ke 

luar  rumah  secara  bersama,  namun  juga  kesempatan 

berkumpul di rumah untuk menikmati hiburan radio atau 

televisi bersama juga bercengkerama.

1...b) Riwayat  dan  tahap 

perkembangan keluarga, meliputi:

Tahap perkembangan keluarga saat ini, ditentukan oleh anak 

tertua dari keluarga inti, tugas perkembangan keluarga yang 

belum  terpenuhi,  riwayat  kesehatan  keluarga  inti,  riwayat 

kesehatan keluarga sebelumnya.
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1...c) Pengkajian lingkungan



(1)  Karakteristik  rumah;  menjelaskan  tentang  hasil 

identifikasi  rumah  dengan  melihat  luas  rumah,  tipe 

rumah,  jumlah  ruangan,  jumlah  jendela,  pemanfaat 

ruangan, peletakan perabot rumah, dan denah rumah. 

(2)  Karakteristik  tetangga  dan  komunitasnya;  meliputi 

kebiasaan,  lingkungan  fisik,  aturan  atau  kesepakatan 

penduduk  setempat,  budaya  yang  mempengaruhi 

kesehatan.

(3) Mobilitas  geografis  keluarga;  ditentukan  dengan 

kebiasaan  keluarga berpindah tempat

(4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

(5) Sistem  pendukung  keluarga;  jumlah  anggota  keluarga 

yang  sehat  dan  fasilitas  keluarga  yang  menunjang 

kesehatan  meliputi  fasilitas  fisik,  psikologis,  atau 

dukungan dari anggota keluarga maupun masyarakat.

1...d) Struktur keluarga

Pola  komunikasi  keluarga,  struktur  kekuatan  keluarga, 

struktur peran, nilai atau norma keluarga

1...e) Fungsi keluarga

Fungsi afektif,  fungsi sosialisasi,  fungsi perawatan  keluarga 

(Penjajakan tahap II), fungsi reproduksi, fungsi ekonomi.
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1...f) Stress  dan  koping 

keluarga

Stressor  jangka  pendek  dan  panjang,  kemampuan  keluarga 

berespon terhadap situasi atau stressor, strategi koping yang 

digunakan, strategi adaptasi disfungsional.

1...g) Pemeriksaan fisik

Dilakukan  pada  semua  anggota  keluarga.  Metode  yang 

digunakan  tidak  jauh berbeda  dengan  pemeriksaan  fisik  di 

klinik.  Harapan  keluarga,  perawat  menanyakan  harapan 

keluarga terhadap petugas kesehatan yang ada.

2.b.Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa  keperawatan  adalah  keputusan  klinis  mengenai 

individu,  keluarga  atau  masyarakat  yang  diperoleh  melalui  suatu 

proses  pengumpulan  data  dan  analisis  cermat,  memberikan  dasar 

untuk  menetapkan  tindakan-tindakan  dimana  perawat  bertanggung 

jawab melaksanakannya. 

Diagnosa keperawatan juga merupakan kumpulan pernyataan, 

uraian dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan pengukuran 

dengan  menunjukkan  statuskesehatan  mulai  dari  potensial,resiko 

tinggi sampai dengan masalah yang aktual.

Perumusan  diagnosis  keperawatan  keluarga  menggunakan 

aturanyang telah disepakati, terdiri dari: Etiologi, penyebab  gastritis 

patologis  dapat  infeksius  maupun  noninfeksius.  Penyebab  gastritis 

fisiologis.  Misalnya,  nyeri  pada  ulu  hati  dan  perut  bagian  bawah. 

Ialah :
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1) Masalah (problem, P) adalah suatu pernyataan tidak terpenuhinya 

kebutuhan  dasar  manusia  yang  dialami  oleh  keluarga  atau 

anggota (individu) keluarga.

e.1.a) Ketidakmampuan  keluarga  mengenal 

masalah kesehatan dalamkeluarga, Ketidakmampuan keluarga 

mengambil  keputusan  dalam  melakukan  tindakan  yang 

tepat,Ketidakmampuan merawat anggota keluarga yang sakit. 

Ketidakmampuan  keluarga  dalam  memodifikasi  lingkungan, 

yang  dapat  mempengaruhi  kesehatan  dan  perkembangan 

pribadi  anggota  keluarga,Ketidakmampuan  keluarga 

memanfaatkan fasilitas kesehatanyang ada di masyarakat guna 

memelihara kesehatan.

2) Tanda  (sign,  S)  adalah  sekumpulan  data  subjektif  dan  objektif 

yang diperoleh perawat dari keluarga secara langsung atau tidak 

yang mendukung masalah dan penyebab.

Tipologi diagnosis keperawatan keluarga dibedakan menjadi tiga   

 kelompok, yaitu:

1) Diagnosis  aktualadalah  masalah  keperawatan  yang  sedang  dialami 

oleh keluarga dan memerlukan bantuan dari perawat dengan cepat. 

2) Diagnosis risiko/risiko tinggiadalah masalah keperawatan yang belum 

terjadi, tetapi tanda untuk menjadi masalah keperawatan aktual dapat terjadi 

dengan cepat apabila tidak segera mendapat bantuan perawat.
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3) Diagnosis  potensialadalah  suatu  keadaan  sejahtera  dari  keluarga 

ketika  keluarga  telah  mampu  memenuhi  kebutuhan  kesehatannya  dan 



mempunyai  sumber  penunjang  kesehatan  yang  memungkinkan  dapat 

ditingkatkan. 

Penyusunan prioritas diagnosis keperawatan

Setelah  menentukan  masalah  atau  diagnose  keperawatan, 

langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah kesehatan 

dan keperawatan keluarga.  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

perioritas masalah adalah sebagai berikut :

a) Tidak  mungkin  masalah-masalah  kesehatan  dan  keperawtan 

yang ditemukan dalam keluarga dapat diatasi sekaligus

b) Perlu  mempertimbangkan  masalah-masalah  yang  dapat 

mengancam kehidupan keluarga seperti masalah penyakit.

c) Perlu  mempertimbangkan  respons  dan  perhatian  keluarga 

terhadap asuhan keperawatan yang diberikan.

d) Keterlibatan keluarga dalam memecahkan masalah yang mereka 

hadapi.

e) Sumber  daya  keluarga  dalam  memecahkan  kesehatan  / 

keperawatan keluarga.

f) Pengetahuan dan kebudayaan keluarga

                                           21

Kriteria Prioritas Masalah



Dalam  menyusun  prioritas  masalh  kesehtan  dan  keperawatan 

keluarga harus didasarkan kepada beereapa criteria, sebagai berikut :

1) Sifat masalah dikelompokkan menjadi :

a) Keadaan sakit atau kurang sehat (Aktual)

b) Ancaman kesehatan (Resiko)

c) Situasi krisis (Pontensial)

Pembenaran mengacu pada masalah yang sedang terjadi,  baru 

menunjukkan tanda dan gejala atau bahkan dalam kondisi sehat.

2) Kemungkinan  masalah  dapat  dirubah  adalah  kemungkinan 

keberhasilan untuk mengurangi masalah atau mencegah masalah 

bila dilakukan intervensi keperawatan dan kesehatan.

Pembenaran  mengacu  pada  masalah,  sumber  daya  keluarga, 

sumber daya perawat dan sumber daya lingkungan.

3) Potensi masalah untuk dicegahadalah sifat dan beratnya masalah 

yang akan dan dapat  dikurangi  atau dicegah melalui  tindakan 

keperawatan dan kesehatan.

Pembenaran  mengacu  pada  berat  ringannya  masalah,  jangka 

waktu  terjadinya  masalah,  tindakkan  yang  akan  dilakukan, 

kelompok resiko tinggi yang bisa dicegah.

4) Masalah  yang  menonjol  adalah  cara  keluarga  melihat  dan 

menilai  masalah  dalam  hal  beratnya  dan  mendesaknya  untuk 

diatasi  melalui  intervensi  keperawatan  dan 

kesehatan.Pembenaran  mengacu  kepada  persepsi  keluarga 

terhadap masalah.
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Penilaian (scoring) diagnosis keperawatan



Skoring  dilakukan  bila  perawat  melakukan  diagnosis  keperawatan 

lebih  dari  satu.  Proses  scoring  menggunakan  skala  yang  telah 

dirumuskan oleh Bailon dan Maglaya (1978)

No Kriteria Skor Bobot
1 Sifat Masalah

Skala : 

Tidak / kurang masalah

Ancaman kesehatan

Keadaan sejahtera

3

2

1

1

2 Kemungkinan masalah dapat diubah

Skala ;

Mudah

Sebagian

Tidak dapat

2

1

0

2

3 Potensial masalah untuk dicegah

Skala ;

Tinggi

Cukup

Rendah

3

2

1

1

4 Menonjolnya masalah

Skala :

Masalah berat, harus segera ditangani

Ada masalah, tetapi tidak perlu ditangani

Masalah tidak dirasakan

2

1

0

1
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                                                                 Tabel 2.1. Skoring

Cara perhitungan scoring :



a) Tentukan  skor  untuk  setiap  criteria  /  untuk  setiap  diagnosis 

keperawatan

b) Skor  dibagi  dengan  skala  angka  yang  tertinggi  dan  dikalikan 

dengan bobot.

Skor             X Bobot

     Angka Tertinggi

c) Jumlahkan skor untuk semua criteria

d) Skor tertinggi adalah 5 dan sama untuk seluruh bobot

4  (empat)  kriteria  yang  dapat  mempengaruhi  penentuan  prioritas 

masalah:

1) Sifat masalah

Dalam  menentukan  sifat  masalah  bobot  yang  paling  besar 

diberikan  kepada  keadaan  sakit  arau  yang  mengancam 

kehidupan keluarga, yaitu keadaan sakit atau pertumbuhan anak 

yang tidak sesuai dengan usia, kemudian baru diberikan kepada 

hal-hal  yang  mengancam  kesehatan  keluarga  dan  selanjutnya 

kepada situasi krisis dalam keluarga dimana terjadi situasi yang 

menuntut penyesuaian dalam keluarga.
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2) Kemungkinan masalah dapat diubah :

Adalah  kemungkinan  berhasilnya  mengurangi  atau  mencegah 

masalah jika ada tindakan (intervensi). Faktor-faktor yang perlu 



diperhatikan  dalam  menentukan  skor  kemungkinan  masalah 

dapat diperbaiki adalah :

a) Pengetahuan  dan  tehnologi  serta  tindakan  yang  dapat 

dilakukan untuk menangani masalah

b) Sumber-sumber yang ada pada keluarga baik dalam bentuk 

fisik, keuangan atau tenaga, sarana da prasarana

c) Sumber-sumber dari  keperawatan misalnya :  dalam bentuk 

pengewtahuan, keterampilan dan waktu

d) Sumber-sumber  dimasyarakat  misalnya  :  dalam  bentuk 

fasilitas  kesehatan,  organisasi  masyarakat,  dukungan social 

masyarakat

3) Potensi masalah untuk dicegah :

Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  melihat  potensi 

pencegahan masalah adalah :

a) Kepelikan  /  kesulitan  masalah,  yaitu  berkaitan  dengan 

beratnya penyakit atau masalah. Pada umumnya makin berat 

masalah tersebut makin sedikit kemungkinan untuk masalah 

merubah  atau  mencegah  sehingga  makin  kecil  potensi 

masalah yang akan timbul.

b) Lamanya  masalah,  hal  ini  berkaitan  dengan  jangka  waktu 

terjadinya  masalah  tersebut.  Biasanya  lamanya  masalah 

berhubungan erat  dengan beratnya  masalah yang menimpa 

keluarga dan potensi masalah untuk dicegah.
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c) Adanya kelompok high risk atau kelompok yang peka atau 

rawan.  Dalam  keluarga  atau  kelompok  yang  sangat  peka 

menambah potensi untuk mencegah masalah.



4) Menonjolnya masalah :

Adalah merupakan cara keluarga melihat dan menilai  masalah 

tentang  beratnya  masalah  serta  mendesaknya  masalah  untuk 

diatasi.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  memberikan  skor 

pada criteria ini., perawat perlu menilai persepsi atau bagaimana 

keluarga tersebut melihat masalah. Dalam hal ini jika keluarga 

menyadari  masalah dan merasa perlu untuk menangani segera 

maka harus diberi skor yang tinggi.

2.c. Perencanaan Keperawatan

Rencana keperawatan keluarga merupakan kumpulan tindakan 

yang  direncanakan  oleh  perawat  untuk  dilaksanakan  dalam 

menyelesaikan  atau  mengatasi  masalah  kesehatan/masalah 

keperawatan yang telah diidentifikasi. 

1) Klasifikasi intervensi

Friedman  (1998)  memberikan  gambaran  berkaitan  dengan 

klasifikasi intervensi, antara lain:

2.c..a) Suplemental :  Intervensi jenis ini memberikan pelayanan 

langsung pada keluarga sebagai sasaran

2.c..b) Fasilitatif  :  Intervensi  jenis  ini  membantu  mengatasi 

hambatan dari keluarga dalam memperoleh pelayanan medis, 

kesejahteraan sosial, transportasi.
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2.c..c) Developmental  :  Perawat  membantu  keluarga  dalam 

kapasitasnya untuk menolong dirinya sendiri  atau membuat 

keluarga  belajar  mandiri  dengan  kekuatan  dan  sumber 

pendukung yang terdapat dalam keluarga.   



2.c..c.2) Menetapkan tujuan intervensi

e.1.b) Tujuan umum : Merupakan tujuan yang 

lebih membenarkan pada pencapaian akhir  sebuah masalah, 

dimana perubahan perilaku dari yang merugikan kesehatan ke 

arah perilaku yang menguntungkan kesehatan. 

e.1.c) Tujuan khusus  :  Tujuan  khusus  dalam 

sebuah  rencana  perawatan  lebih  menekankan  pada 

pencapaian hasil dari masing-masing kegiatan.

Tujuan merupakan pernyataan yang lebih terinci tentang hasil 

keperawatan.  Tujuan keperawatan akan menentukan kriteria 

yang dipakai untuk menilai keberhasilan keperawatan. Tujuan 

bila  dilihat  dari  jangka  waktu,  maka  tujuan  perawatan 

keluarga dapat dibagi menjadi: 

a) Tujuan  jangka  pendek  ditekankan  pada  keadaaan-keadaan 

yang mengancam 

b) Tujuan  jangka  panjang  lebih  menekankan  pada  perubahan 

perilaku  yang  merugikan  kesehatan  menjadi  perilaku  yang 

menguntungkan kesehatan,  dan mengarah pada kemampuan 

mandiri dalam memelihara kesehatan keluarga dan mengatasi 

masalahnya.
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3) Menetapkan intervensi 

Tindakan-tindakan  yang  disusun  harus  berorientasi  pada 

pemecahan  masalah,  rencana  tindakan  yang  dibuat  akan  dapat 

dilakukan mandiri  oleh keluarga,  rencana tindakan yang dibuat 



berdasarkan masalah kesehatan, rencana perawatan sederhana dan 

mudah  dilakukan,  rencana  perawatan  dapat  dilakukan  secara 

terus-menerus oleh keluarga.  

4) Domain intervensi

a) Domain  kognitif :  Ditujukan  untuk  memberikan  informasi, 

gagasan, motivasi dan saran kepada keluarga sebagai target 

asuhan keperawatan keluarga

b) Domain  afektif  :  Ditujukan  membantu  keluarga  dalam 

berespon  emosional,  sehingga  keluarga  terdapat  perubahan 

sikap keluarga terhadap masalah yang dihadapi

c) Domain  psikomotor  :  Ditujukan  untuk  membantu  anggota 

keluarga  alam  perubahan  perilaku  yang  merugikan  ke 

perilaku yang menguntungkan. 

Hal penting dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan:

1) Tujuan hendaknya logis, sesuai masalah, dan mempunyai 

jangka waktu yang sesuai dengan kondisi klien

2) Kriteria  hasil  hendaknya dapat  diukur  dengan alat  ukur 

dan diobservasi dengan pancaindera perawat yang objektif
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3) Rencana tindakan disesuaikan dengan sumber  dana  dan 

dana  yang  dimiliki  oleh  keluarga  dan  mengarah  ke 

kemandirian klien sehingga tingkat ketergantungan dapat 

diminimalisasi.

                            Tolak ukur yang dipergunakan dalam melakukan evaluasi adalah :



Kriteria keberhasilan, Standar keperawatan, Perubahan perilaku

1) Lakukan dan observasi setiap kali kunjungan

2) Kaji  tanda-tanda  verbal  dan  nonverbal  terhadap  gatal:  jenis, 

lokasi, intensitas, waktu

3) Anjurkan dan bantu pasien untuk mengurangi  nyeri yaitu tehnik 

relaksasi

4) Informasikan pasien bahwa tanda dan gejala yang dialami seperti 

nyeri ul hati, mual, tidsk nafsu makan, rasa ingin muntah.

5) Beri  dukungan terhadap kemampuan penyesuaian  yang efektif, 

antara lain: adaptasi yang positif berupa perubahan perilaku yang 

menunjang terapi.

6) Anjurkan keluarga unuk memberi dukungan pada pasien

7) Kaji sejauh mana pengetahuan pasien/keluarga tentang penyakit, 

pengobatan, pencegahan.
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a. Evaluasi keperawatan

Sesuai dengan rencana tindakan yang telah diberikan, tahap penilain 

dilakukan untuk melihat keberhasilannya. Bila tidak/belum berhasil, 

maka  perlu  disusun  rencana  baru  yang  sesuai.  Semua  tindakan 

keperawatan  mungkin  tidak  dapat  dilakukan  dalam  satu  kali 



kunjungan  ke  keluarga.  Oleh  karena  itu,  kunjungan  dapat 

dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai  dengan  waktu  dan  kesedihan 

keluarga.  Langkah-langkah  dalam  mengevaluasi  pelayanan 

keperawatan yang diberikan, baik kepada individu maupun keluarga 

adalah sebagai berikut.

1. Tentukan garis besar masalah kesehatan yang dihadapi dan bagaimana 

keluarga        mengatasi masalah tersebut.

2. Tentukan bagaimana rumusan tujuan perawatan yang akan dicapai.

3. entukan  kriteria  dan  standar  untuk  evaluasi.  Kriteria  dapat 

berhubungan  dengan  sumber  proses  atau  hasil,  bergantung  kepada 

dimensi evaluasi yang diingunkan.

4. Tentukan  metode  atau  teknik  evaluasi  yang  sesuai  serta  sumber-

sumber data yang diperlukan.

5. Bandingkan keadaan yang nyata (sesudah perawatan) dengan kriteria 

dan standar untuk evaluasi.

6. Identifikasi penyebab atau alasan penampilan yang tidak optimal atau 

pelaksanaan yang kurang memuaskan.

7. Perbaiki tujuan berikutnya. Bila tujuan tidak tercapai, perlu ditentukan 

alasan kemungkinan tujuan tidak realistis, tindakan tidak tepat, atau 

kemungkinan ada faktor lingkungan yang tidak dapat diatasi.
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Macam-macam evaluasi



Evaluasi  proses  keperawatan  ada  dua  yaitu  evaluasi  kuantitatif  atau 

evaluasi kualitatif.

1. Evaluasi kuantitatif 

Evaluasi  kuantitatif  dilaksanakan  dalam  kuantitas,  jumlah 

pelayanan, atau kegiatan yang telah dikerjakan. Misalkan jumlah 

keluarga yang dibina atau jumlah imunisasi yang telah diberikan. 

Evaluasi  kuaantitatif  sering  digunakan  dalam  kesehatan  karena 

lebih  mudah  dikerjakan  bila  dibandingkan  dengan  evaluasi 

kualitatif. Pada evaluasi kuantitatif jumlah kegiatan dianggap dapat 

memberikan hasil yang memuaskan.

2. Evaluasi kualitatif

Evaluasi kalitatif merupakan evaluasi mutu yang dapat difokuskan 

pada salah satu dari tiga dimensi yang saling terkait.

a. Struktur atau sumber

Evaluasi  stuktur  atau  sumber  terkait  dengan tenaga manusia  atau 

bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.  Upaya 

keperawatan yang terkait antara lain:

 Kecakapan atau kualifikasi perawat

 Minat atau dorongan

 Waktu atau tenaga yang digunakan

 Macam dan banyaknya peralatan yang digunakan

 Dana yang tersedia

b. Proses



Evaluasi proses berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan. Misalnya mutu penyuluhan kesehatan yang 

diberikan kepada keluarga lansia dengan masalah nutrisi.
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c.  Hasil

Evaluasi  ini  difokuskan  kepada  bertambahnya  kesanggupan 

keluarga dalam    melaksanakan tugas-tugas

Luasnya evaluasi

Evaluasi  sebagai  proses  dipusatkan pada pencapaian  tujuan dengan 

memperhatikan  keberhasilan  dari  tindakan  keperawatan  yang  telah 

diberikan. Evaluasi dapat dipusatkan pada tiga dimensi, yaitu:

1. efesiensi  atau  tepat  guna,  evaluasi  ini  dikaitkan  dengan  sumber 

daya yang    digunakan, misalnya uang, waktu, tenaga, atau bahan.

2. kecocokan (appropriateness), evaluasi ini dikaitkan dengan adanya 

kesesuaian  antara  tindakan  keperawatan  yang  dilakukan  dengan 

pertimbangan professional.

3. kecukupan (adequacy), evaluasi ini dilakukan dengan kelengkapan 

tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau 

hasil yang diinginkan.

Kegiatan dan evaluasi

Kegiatan  adalah  tindakan  untuk  mencapai  tujuan.  Kegiatan  adalah 

hal-hal yang dikerjakan oleh perawat untuk mencapai suatu hasil yang 

diinginkan.  Sedangkan hasil  adalah akibat  dari  kegiatan yang telah 

dilakukan.  Hasil  dari  perawatan  klien  dapat  diukur  melalui  tiga 

bidang.



1. keadaan fisik, keadaan fisik dapat diobservasi melalui suhu tubuh 

yang turun, berat badan naik, dan perubahan tanda klinik.

2. psikologis  sikap,  seperti  perasaan  cemas  berkurang,  keluarga 

bersikap positif terhadap petugas kesehatan.
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3. pengetahuan  tentang  perilaku,  misalnya  keluarga  dapat 

menjalankan petunjuk yang diberikan keluarga, dapat menjelaskan 

manfaat dari tindakan keperawatan.

Tahapan evaluasi dapat dilakukan pula secara formatif dan sumatif. 

Evaluasi  formatif  adalah  evaluasi  yang dilakukan  selama proses 

asuhan  keperawatan  sedangkan  evaluasi  sumatif  adalah  evaluasi 

yang dilakukan pada akhir asuhan keperawatan.
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