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FORMAT PENILAIAN KOMPETENSI
1) Format Terapi Nutrisi Umum
No
1

2
3
4
5
6

Aspek

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Melakukan persiapan
- Klien
- Alat/bahan
- Lingkungan
Menentukan IMT
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai IMT
Menentukan jenis makanan secara variatif
Menentukan menu untuk pagi, siang dan sore atau
malam
Melakukan penilaian

2) Format Terapi Nutrisi Hipertensi
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien
- Alat/bahan
- Lingkungan
2
Menentukan IMT
3
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai IMT
4
Menentukan jenis makanan yang boleh dan tidak
boleh dikonsumsi klien hipertensi
5
Menentukan takaran garam dalam 24 jam sesuai
dengan tingkat tekanan darah
6
Menentukan menu untuk pagi, siang dan sore atau
malam
7
Melakukan penilaian
3) Format Terapi Nutrisi Diabetes Mellitus
No
1

2
3
4
5
6
7

Aspek
Melakukan persiapan :
- Klien
- Alat/bahan
- Lingkungan
Menentukan IMT
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai IMT
Menentukan jenis makanan yang boleh dan tidak
boleh dikonsumsi klien DM
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai
dengan kadar gula darahnya
Menentukan menu untuk pagi, siang dan sore atau
malam
Melakukan penilaian

4) Format Terapi Nutrisi Anemia
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien
- Alat/bahan
- Lingkungan
2
Menentukan IMT
3
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai IMT
4
Menentukan
jenis
makanan
yang
dapat
meningkatkan kadar Hb
5
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai
dengan patokan menu seimbang untuk klien anemia
6
Menentukan menu untuk pagi, siang dan sore atau
malam
7
Melakukan penilaian

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

5) Format Terapi Nutrisi Rematik
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien
- Alat/bahan
- Lingkungan
2
Menentukan IMT
3
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai IMT
4
Menentukan jenis makanan yang boleh dan tidak
boleh dikonsumsi klien rematik
6
Menentukan menu untuk pagi, siang dan sore atau
malam
7
Melakukan penilaian
6)

Format Terapi Nutrisi TB
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien
- Alat/bahan
- Lingkungan
2
Menentukan IMT
3
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai IMT
4
Menentukan jenis makanan yang dianjurkan
dikonsumsi klien TB
5
Menentukan jenis makanan sesuai TKTP bagi klien
TB
6
Menentukan menu untuk pagi, siang dan
sore/malam
7
Melakukan penilaian

7) Format Terapi Nutrisi : Food Combining
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien
- Alat/bahan
- Lingkungan
2
Menentukan IMT
3
Menentukan jumlah kebutuhan kalori sesuai IMT
4
Menentukan jenis makanan sumber asam dan
sumber basa
5
Menentukan menu untuk pagi, siang dan sore atau
malam
6
Melakukan penilaian

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

8) Terapi Pencegahan Infeksi pada TB
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien :
 Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 Tempat menampung sputum
 Larutan desinfektan (spt : lysol)
 air untuk pelarut desinfektan
 air hangat untuk minum
- Lingkungan
 Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan
Klien dalam posisi duduk, terlebih dahulu minum air
hangat
3
Ambil nafas dalam melalui hidung dengan perlahan, tahan
nafas selama tiga detik (hitung dalam hati dengan
mengatakan seratus, dua ratus, tiga ratus)
4
Moyongkan bibir seperti mau bersiul, hembuskan nafas
dengan lambat melalui bibir selama enam detik (hitung
dalam hati dengan mengatakan seratus, dua ratus, tiga
ratus, empat ratus, lima ratus, enam ratus), lakukan tiga
kali
6
Mengihurup udara ke empat selama tiga detik,
konsentrasikan tenaga untuk mengeluarkan sekret atau
sputum
7
Keluarkan sputum dan tampung pada sputum pot yang
telah di beri cairan desinfektan
8
Melakukan penilaian

9) Format Terapi Relaksasi Progresif
No

Aspek

1

2

3
4
6

7

8

9

10

Melakukan persiapan
- Klien :
 Klien diberi tahu
 Klien dalam posisi berbaring atau semi fowler
- Alat/bahan
 Tidak ada alat khusus, bila diinginkan dapat sambil
mendengar musik
- Lingkungan
 Ruangan yang nyaman, tidak ribut, tidak berbau,
tidak panas, tidak sempit.
Pelaksanaan :
Posisi berbaring dengan kepala ditopang bantal, Mata
ditutup dengan lembut dan rileks
Atur posisi yang nyaman/rileks, lepaskan ketegangan dan
singkirkan semua pikiran yang menimbulkan ketegangan
Lemaskan otot-otot agar ketegangan yang dirasakan
hilang
Relaksasi tangan kanan : Kepalkan tangan kanan, ganggam
dengan kuatdan rasakan ketegangan pada saat anda
mengepal. Terus mengepal dengan kuat dan rasakan
ketegangan pada kepalan tangan,tangan dan lengan
bawah. Lepaskan kepalan dan rileks. Nikmati kelenturan
dan rasakan darah yang mengalir secara perlahan melalui
pembuluh-pembuluh darah dari lengan atas sampai ujungujung jari tangan tangan anda.
Relaksasi tangan kiri : Kepalkan tangan kiri, genggam
dengan kuat dan rasakan dengan kuat dan rasakan
ketegangan pada saat anda mengepal. Terus mngepal dan
rasakan ketegangan pada kepalan tangan,tangan dan
lengan bawah. Lepaskan kepalan dan relaks. Nikmati
kelenturan dan rasakan darah yang mengalir secara
perlahan melalui pembuluh- pembuluh darah dari lengan
atas sampai ujung-ujung jari tangan anda.
Relaksasi kedua tangan : Kepalkan kedua tangan, gengam
dengan kuat dan rasakan ketegangan pada saat anda
mengepal. Terus mengepal dan rasakan ketegangan pada
kepalan tangan,tangan dan lengan bawah. Lepaskan
kepalan
kedua
tangan
dan
rileks.
Nikmati
kelenturan,rasakandarah yang mengalir secara perlahan
melalui pembuluh-pembuluh darah dari lengan atas
sampai ujung-ujung jari tangan anda.
Relaksasi siku : tekuk kedua siku tangan anda dan
tegangkan otot lengan atas.Tegangkan sekuat mungkin
dan rasakan ketegangan pada kedua otot lengan atas.
Luruskan tangan anda,rilrks. Nikmati perasaan rileks dan
rasakan aliran darah menjalar secara perlahan melalui
pembuluh-pembuluh darah anda hingga ujung jari-jari
anda.
Relaksasi kepala : Kerutkan dahi anda sekuat-kuatnya dan
rasakan ketegangannya. Lemaskan dan rileks, bayangkan
dan rasakan seluruh dahi dan kepala anda menjadi kendur

11

12

13

14

15
16

17

18
19

20
21

21

dan istirahat. Kerutkan dahi anda lagi dan rasakan serta
bayangkan ketegangan menyebar keseluruh kepala dan
wajah anda melalui dahi. Kendurkan dan rasakan serta
biarkan alis anda kembali kendur.
Relaksasi mata : Buka mata anda, lalu kedipkan kuat-kuat
dan rasakan ketegangannya. Kendurkan mata anda dan
nikmati rileksnya biarkan mata anda tetap tertutup
dengan lembut dan nyaman
Relaksasi rahang : katupkan rahang anda dan gigit yang
keras, rasakan ketegangan pada rahang anda. Kendurkan
rahang anda, biarkan sebagian bibir terbuka serta rasakan
relaksasinya dan bandingkan dengan ketegangan tadi
Relaksasi lidah : tekan lidah anda ke langit-langit dan
rasakan rasa sakit dibelakang mulut lalu relaksasikan lidah
anda.
Relaksasi bibir : tekan kedua bibir anda, kerutkan hingga
membentuk huruf “o” serta rasakan ketegangannya.
Kendurkan bibir anda dan rasakan bahwa dahi, kulit
kepala, mata, rahang, lidah dan bibir anda semuanya rileks
Sekarang buka mata,lalu duduk,kaki bersila dan tutup
mata kembali dengan rileks.
Relaksasi leher : tekan kepala anda kebelakang
(ekstensi) sejauh mungkin dan rasakan ketegangan pada
leher anda. Putar ke kanan dan rasakan perubahan lokasi
stress/ketegangan lalu putar ke kiri. Teggangkan kepala
anda dan tundukkan. Tekan dagu dan mencapai dada dan
rasakan ketegangan di tenggorokan dan dibelakang
leher.Sekarang rileks dan biarkan kepala anda kembali
pada posisi yang nyaman dan nikmati perbedaan
keteggangan dan rileks, makin rileks yang mendalam.
Relaksasi bahu : angkat kedua bahu dan pertahankan
ketegangan, lalu bungkukan kepala diantara kedua bahu
lemaskan bahu anda, turunkan kedua bahu dan rasakan
rileks menyebar melalui leher, tenggorokan, dan bahu
benar-benar rileks,dalam dan mungkin dalam.
Beri kesempatan seluruh tubuh anda untuk rileks,rasakan
kenyamanan dan perasaan berat
Tarik nafas melalui hidung dan isi penuh paru-paru anda,
tahan nafas anda dan rasakan ketegangannya. Hembuskan
nafas melalui mulut secara perlahan dan bayangkan serta
rasakan ketegangan keluar dari tubuh anda secara
perlahan bersama udara mulai dari ujung jari-jari kaki
anda sampai dengan ujung rambut anda. Biarkan dada
bebas dan udara keluar
Biarkan pernafasan anda kembali bebas
Relaksasi perut : kencangkan perut anda dan
tahan,rasakan ketegangannya lalu rileks. Letakkan kedua
tangan anda diperut anda, tarik nafas dalam sambil
mendorong tangan anda keatas, tahan lalu rileks. Nikmati
perbedaan rileksasi saat udara didesak keluar
Relaksasi punggung : Atur posisi duduk. Bungkukkan

22

23

24
25

26
27

28
29
30

punggung anda tanpa dipaksa dan jaga bagian tubuh yang
lain tetap rileks lalu pusatkan perhatian pada ketegangan
punggung bawah. Lalu rileks dalam dan makin dalam
Relaksasi bokong : Luruskan kaki anda. Kencangkan
bokong dan pahadengan menekan sekuat mungkin tumit
anda kebawah, lalu rileks dan nikmati perbedaanya
Relaksasi betis : Lengkungkan telapak kaki anda kebawah
dan kencangkan betis anda,, lalu rasakan ketegangan yang
terjadi dan rileks
Tekuk telapak kaki anda mengarah kemuka anda, sehingga
timbul ketegangan pada tulang kering anda lalu rileks
Rasakan dan bayangkan kelelahan keluar secara perlahan
melalui tubuh bagian bawah mulai mulai dari ujung
rambut sampai dengan ujung jari-jari anda
Bayangkan dan rasakan rileks pada kaki, pergelangan
kaki,betis, tulang kering, lutut, paha dan bokong anda
Sekarang biarkan dan bayangkan perasaan rileks meluas
keperut, punggung bawah dan dada. Biarkan terus
menjalar kebahu. Lengan atas dan tangan anda secara
dalam dan makin dalam
Rasakan dan bayangkan rileks dan perasaan bebas pada
leher, rahang, dan semua otot muka anda
Buka mata anda dan nikmati kebebasan
Melakukan penilaian

10) Format Terapi Senam ergonomi
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien : Klien diberi tahu
- Alat/bahan : Matras atau tikar
- Lingkungan : Ruangan yang memudahkan bergerak
2
Pelaksanaan :
Gerakan 1 Lapang Dada
Berdiri tegak dua lengan diputar ke belakang semaksimal
mungkin. Rasakan keluar dan masuk nafas dengan relaks.
Saat dua lengan diatas kepela jari kaki jinjit.
3
Gerakan 2 Tunduk Syukur
Posisiberdiritegakdenganmenariknapasdalamsecararelaks,
tahannapassambilmembungkuk kan badankedepan (napas
dada) semampunya. Tanganberpegangpadapergelangan kaki
sampaipunggungterasatertarik/teregang.
Wajahmenengadahsampaitersategang/panas.
Saatmelepaskannapaslakukanhalitudenganrileksdanperlahan
4
Gerakan 3 Duduk Perkasa
Menarik napas dalam (napas dada) lalu tahan sambil
membungkukan badan ke depan dan dua tangan bertumpu
pada paha. Wajah menengadah sampai terasa
tegang/panas. Saat membungkuk pantat jangan sampai
menungging
5
Gerakan 4 Sujud Syukur

Ya

Tdk

6

7

Posisi duduk perkasa dengan dua tangan menggenggam
pergelangan kaki ,menarik napas dalam
badan
membungkuk kedepan sampai punggung terasa tertarik.
Wajah menengadah sampai terasa tegang/panas. Saat
membungkuk pantat jangan sampai menungging. Lakukan
hal itu secara relaks dan perlahan.
Gerakan 5 Berbaring pasrah
Posisi duduk pembakaran dilanjutkan berbaring pasrah.
Punggung menyentuh lantai/alas, dua lengan lurus diatas
kepala. Napas relaks dan dirasakan (napas dada) perut
mengecil
Melakukan penilaian

11) Format Terapi Senam kaki pada DM
No
Aspek
1
Melakukan persiapan
- Klien :
 Klien diberi tahu
 Klien dalam posisi duduk
- Alat/bahan
 Kursi
 Koran satu lembar
- Lingkungan
 Ruangan yang memudahkan klien melakukan
tindakan
2
Pelaksanaan
Klien duduk di kursi, kaki di letakan di lantai
3
Letakan tumit di lantai, jari-jari kedua kaki diluruskan ke
atas dan dibengkokan ke bawah sebanyak 10 kali
4
Tumit masih diletakan di lantai, angkat telapak kaki ke
atas, kemudian jari-jari kaki diletakan di lantai sambil
tumit kaki diangkat. langkah ini dilakukan 10 kali
6
Tumit kaki diletakan di lantai, bagian depan kaki di angkat,
buat putaran 360® dengan pergerakan pada pergelangan
kaki sebanyak 10 kali
7
Jari-jari kaki diletakan di lantai, tumit diangkat, buat
putaran 360® dengan pergerakan pada pergelangan kaki
sebanyak 10 kali
8
Kaki diangkat dengan meluruskan tumit, buat putaran
360® dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak
10 kali
9
Luruskan lutut dan bengkokan ke bawah sebanyak 10 kali.
Ulangi untuk kaki sebelahnya.
10 Letakan sehelai kertas koran di lantai, remas kertas koran
tersebut menjadi bola dengan kedua kaki, kemudian bula
bola menjadi kertas yang lebar kembali, lakukan satu kali
saja
11 Dengan kedua kaki kertas koran dibelah menjadi dua,
koran yang satu di sobek-sobek oleh kedua kaki, lalu

Ya

Tdk

12

kumpulkan di koran satunya dan di bungkus, lakukan satu
kali saja
Melakukan penilaian

15) Format Terapi Herbal Anemia
No
Aspek
Herbal Anemia 1
1
Melakukan persiapan
- Klien :
 Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 Bayam duri ½ genggam
 Air ½ cangkir
 Telur ayam
 Madu
 Saringan
- Lingkungan
 Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan :
Ambil ½ genggam bayam duri dan dicuci bersih
3
Tambahkan ½ cangkir air matang
4
Daum bayam duri diperas dalam air matang, kemudiang
disaring
5
Tambahkan satu kuning telur ayam dan satu sendok
makan madu, aduk hingga rata
6
Setelah ramuan rata, kemudian diminum untuk sekali
minum. Lakukan 2 kali sehari
7
Melakukan penilaian
Herbal Anemia 2
1
Melakukan persiapan
- Klien :
 Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 Daun kacang panjang ½ genggam
- Lingkungan : Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan
Ambil ½ genggam bayam duri dan dicuci bersih
3
Kemudian diasap sebentar
4
Dimakan sebagai lalab/urab
5
Dikonsumsi 2 kali sehari
6
Melakukan penilaian
Herbal Anemia 3
1
Melakukan persiapan
- Klien :
 Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 Kacang hijau 1 cangkir
 air
- Lingkungan : Ruangan yang tenang

Ya

Tdk

2
3
4
5
6

Pelaksanaan
Ambil 1 cangkir kacang hijau dan dicuci bersih
Campurkan dengan 2 gelas air minum
Rebus hingga tersisa ¾ nya
Setelah ruam-ruam kuku, minum air rebusan tersebut.
Lakukan 2 kali sehari
Melakukan penilaian

16) Format Terapi Herbal DM
No
Aspek
Herbal DM 1
1
Melakukan persiapan
- Klien :Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 1 butir biji avokad
 200cc air putih
 Gelas dan sendok
- Lingkungan : Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan
1 butir biji avokad disangrai, kemudian dijadikan bubuk
3
5 gram biji avokad diseduh dengan 200 cc air kemudian
diminum 2 kali sehari secara teratur
4
Melakukan penilaian
Herbal DM 2
1
Melakukan persiapan
- Klien :Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 4 butir biji rambutan,
 air secukupnya
- Lingkungan : Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan :
4 butir biji rambutan disangrai hingga kering kemudian
ditumbuk halus.
3
Setelah itu bubuk biji rambutan direbus dengan air
secukupnya, kemudian diminum selagi hangat 2 kali sehari
secara teratur
4
Melakukan penilaian
Herbal DM 3
1
Melakukan persiapan
- Klien :Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 100 gram batang kngkung
 30 gram rambut jagung
 air secukupnya
- Lingkungan : Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan :
100 gram batang kangkung dan 30 gram rambut jagung

Ya

Tdk

3
4

direbus dengan air secukupnya,
Kemudian air rebusannya diminum selagi hangat. lakukan
2 kali sehari secara teratur
Melakukan penilaian

17) Format Terapi Herbal Hipertensi
No
Aspek
Herbal Hipertensi 1
1
Melakukan persiapan
- Klien :Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 akar pohon pepaya
 air
- Lingkungan : Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan :
Cuci bersih akar pohon pepaya
3
Rebuslah dengan air sebayak 1 Liter, biarkan sampai
mendidih hingga air tinggal seperempatnya
4
Air rebusan diminum hangat-hangat pagi dan sore hari.
(Akar pohon ini dapat direbus berulang sampai 7 kali)
5
Melakukan penilaian
Herbal Hipertensi 2
1
Melakukan persiapan
- Klien :Klien diberi tahu
- Alat/bahan
 Biji mahoni
 Air
 Madu
- Lingkungan : Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan :
Biji mahoni dikeringkan lalu digiling halus
3
½ sendok teh serbuk biji mahoni diseduh dengan ½
cangkir air panas
4
Tambahkan 1 sendok makan madu.
5
Minum selagi hangat, lakukan 2-3 kali sehari
6
Melakukan penilaian
Herbal Hipertensi 3
1
Melakukan persiapan
- Klien :Klien diberi tahu
- Alat/bahan :
 Seledri
 Air
- Lingkungan : Ruangan yang tenang
2
Pelaksanaan :
Biji mahoni dikeringkan lalu digiling halus
3
Pelaksanaan :
16 batang seledri dicuci dan direbus dengan 2 gelas air
hingga ¾nya

Ya

Tdk

4
5

Air seledri diminum untuk sehari masing-masing ½
bagiannya
Melakukan penilaian

BAB I
KONSEP KEPERAWATAN GERONTIK
1.

Konsep Keperawatan Gerontik

A.

Pengertian

1)

Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari secara spesifik mengenai

segala sesuatu yang menyangkut lanjut usia
2)

Geriatri adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari aspek-

aspek klinis, preventif maupun terapeutik pada klen lanjut usia
3)

Keperawatan gerontik adalah speialis keperawatan lansia yang dijalankan

/dilakukan pada tiap tatanan pelayanan dengan menggunakan pengetahuan,
keahlian dan keterampilan merawat untuk meningkatkan fungsi optimal lansia
secara komperhensif

B.

Batasan Lansia

Batasan berkaitan dengan kapankah seseorang memasuki periode lanjut usia , ada
beberapa pendapat diantaranya :
1)

Hurlock (1979) membagi dua katogori yaitu :

a.

60-70 tahun : early old age

b.

> 70 tahun : advanced old age

2)

Menurut WHO diklasifikasikan menjadi :

a.

45-59 tahun

: usia pertengahan (middle age)

b.

60-74 tahun

: lanjut usia (elderly)

c.

75-90 tahun

: lanjut usia tua (old)

d.

Diatas usia 90 tahun : usia sangat tua (very old)

3)

Menurut Depkes RI (2002)

a.

45-59 tahun

: pra lansia (virilitas/ pra senilis)

b.

60-69 tahun

: lansia (senilis)

C.

Tipologi Lanjut Usia

1)

Literature lama : Serat werdatama (mangku negoro IV) :

a.

Wong sepuh

1

2

orang tua yang sepi dari hawa nafsu, mampu membedakan baik dan buruk sejati
dan palsu
b.

Tua sepuh

Orang tua yang kosong tidak tahu rasa, bicara muluk2, tingkah lakunya dibuat
buat, berlebihan dan memalukan
2)

Serat kalatida (Ronggo warsito)

a.

Orang yang berbudi sentosa

Orang tua yang meskipun diridhoi tuhan dengan rezeki, tapi tetap berusaha
disertai ingat dan waspada
b.

Orang yang lemah

Orang tua yang putus asa, sebaiknya menjauhkan diri dari keduniawian, supaya
mendapat kasih sayang dari tuhan
3)

Pandangan sekarang : Era pembangunan

a.

Tipe arif bijaksana : kaya dengan hikmah pengalaman, menyesuaikan diri

dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan, ramah, rendah hati, sederhana,
dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan.
b.

Tipe mandiri : mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif

dalam mencari pekerjaan, teman, memenuhi undangan.
c.

Tipe pasrah : menerima dan menunggu nasib baik mengikuti kegiatan

beribadat, ringan kaki, pekerjaan apapun dilakukan.
d.

Tipe tidak puas : konflik lahir / bathin menghadapi proses ketuaan, banyak

merasa kehilangan (kecantikan, daya tarik, kekuasaan, teman yang disayangi,
status etc) pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik dan
menuntut
e.

Tipe bingung : kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder,

menyesal, pasif, acuh dan tak acuh.
4)

Menurut karakter, pengalaman, lingkungan, dan kondisi fisik, mental

sosial-ekonomi
a.

Tipe optimis (santai dan riang)

b.

Tipe konstruktif

c.

Tipe dependent (ketergantungan)

d.

Tipe defensive
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e.

Tipe militant dan serius

f.

Tipe marah/ frustasi

g.

Tipe putus asa (benci pada diri sendiri)

5)

Berdasarkan kemampuan

a.

Mandiri sepenuhnya

b.

Mandiri dengan bantuan langsung

c.

Mandiri dengan bantuan tidak langsung

d.

Panti sosial tresna werdha

e.

Lansia yang di rawatdi rumah sakit

f.

Lansia yang menderita gangguan mental

D.

Teori Penuaan

1)

Teori Biologis

a.

Teori sel

Ada 3 komponen sel yaitu sel yang reproduce, yang tidak reproduce dan materi
intraseluler

b.

Teori Mutasi Somatik

Terjadinya mutasi yang progresif pada DNA sel somatic akan menyebabkan
tejadinya penurunan kemampuan fungsional sel tersebut. Salah satu yang
berhubungan dengan mutasi sel somatik adalah hipotesis “ Error Catastrophe “ :
“ menua disebabkan oleh kesalahan kesalahan yang terjadi dalam proses
transkipsi ( RNA

protein / enzim ). Kesalahan yang beruntun sepanjang

kehidupan dan dalam waktu yang cukup lama menyebabkan fungsi sistem tubuh
tidak dalam tingkat yang optimal”.
c.

Teori Radikal Bebas

Radikal bebas adalah suatu molekul / atom dengan suatu electron dalam orbitnya
di lingkaran luar. Radikal bebas merupakan bioproduk dari metabolisme yang
tidak stabil, aktif agresif dan merusak membrane sel, jika jumlah nya terakumulasi
lebih banyak, maka tubuh membutuhkan antioksida untuk menangkal radikal
bebas ini.
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Antioksida :
Asam askrobat
Tokoferol
Betakaroten

Jika sistem antioksida
lebih banyak maka
proses penuan akan
terhambat
d.

Jika sistem antioksida
sedikit maka proses
penuan akan jauh lebih
cepat

Teori Cross Linkage

Teori ini dikemukakan oleh hyflick (1996) dia berpendapat bahwa proses penuan
terjadi karena seiring dengan bertambahnya usia beberapa protein di dalam tubuh
akan saling bertautan sehingga akan mengganggu pada proses metabolic, dimana
proses metabolic yang normal tidak terjadi, sisa sisa metabolism tertumpuk di
dalam sel yang berpengaruh pada rusaknya fungsi jaringan.
e.

Programmed aging theory

Disebut juga : hayflick theory/ biological clock/ cellular aging / genetic theory.
Kehidupan organism deprogram melalui gen nya yang mengontrol sepanjang
hidup manusia (Hershey), menua telah terprogram secara genetic untuk spesies
tertentu. Hyflick dan moorehead menyatakan bahwa pengontrolan genetik umur
dikontrol dalam tingkat seluler (hayflick, 1996).
f.

Teori Imunitas

Perubahan perubahan terjadi dalam sistem imun terutama pasa sel limfosit T
sebagai hasil penuaan. Perubahan perubahan itu menyebabkan individu lebih
rentan terhadap penyakit (Phipps, sands, marek, 1999).
2)

Teori Psikologis

a.

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow

Tiap individu memiliki kebutuhan dasar internal yang memotivasi seluruh
perilakunya (Maslow). Motivasi manusia dipandang sebagai suatu hierarki
kebutuhan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Individu
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individu adalah partisipan aktif dalam kehidupannya, yang berusaha untuk
mencapai aktualisasi diri (Carson, Arnold), dibawah ini bagan hierarki Maslow

selfactualization
self-esteem
love and
belonging needs
safety and security
(physical sefety, psycologic
safety
bologic or physiologic integrity
oxygen, fluids, nutrition, body
temperature, elimination, shelter, sex
Hierarki kebutuhan dasar manusia Maslow
b.

Teori Individualisme Jung

Menurut carl jung (1996) seorang ahli psikologi swiss, perkembangan terjadi
sepanjang kehidupan manusia, terutama manusia dewasa, dengan self realization
sebagai tujuan dari perkembangan kepribadian. Sebagai seorang lansia, individu
mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi seseorang yang lebih religious.
c.

Teori Tahap Perkembangan Ericson

Menurut Eric Ericson, setiap manusia akan melewati delapan tahap perkembangan
dengan tugas tugas selama hidupnya. Individu harus melewati setiap tahapan itu
sebelum melanjutkan ketahap berikutnya. Tahap perkembangan pada lansia yaitu :
Ego Integrity Vs Despair tugas perkembangan pada tahap ini adalah : penerimaan
terhadap kehidupan yang penuh arti dan kematian sebagai akhir dari hidupnya.
Despair (putus asa) dimana seorang lansia gagal menerima kehidupannya yang
tidak berarti dan ketakutan menghadapi kematian.
d.

Teori selektif optimis dengan kompensasi
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Kapasitas fisik menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Lansia berhasil
mengkompensasi defisit tersebut melalui seleksi optimisasi dan kompensasi
(schroots, 1996).
e.

Teori Tugas perkembangan Havighrust

Later maturity adlah istilah yang digunakan oleh havighrust untuk lansia. Tugas
dari later maturity ini adalah disengagement/ pelepasan.
3)

Teori Sosiologi

a.

Teori Pelepasan (Disengagement Theory)

Penarikan diri individu usia lanjut dari masyarakat atau sebaliknya adalah suatu
keadaan yang tidak mungkin dielakan dan menimbulkan penurunan interaksi
diantara keduanya. Inisiatif penarikan diri dapat muncul dari individu dan atau
masyarakat (cumming, henry).
b.

Teori Aktivitas

Individu membutuhkan suatu kegiatan untuk tetap aktif pada usia lanjut. Aktivitas
penting untuk mencapai kepuasan hidup dan konsep diri yang poditif (havighrust,
neugarten, tobin). Kepuasan hidup usia lanjut akan timbul bila yang bersangkutan
mempertahankan aktivitas sosial pada tingkat optimum (Watson).
c.

Teori Kontinuitas

Seorang individu akan berespon terhadap penuaan dengan kepribadian dan
penyesuaian interpersonal yang sama (kepribadian, pilihan, komitmen, nilai-nilai,
kepercayaan, dan semua faktor yang berkontribusi pada kepribadiannya
(havighrust, neugarten, tobin, 1936).
d.

Teori Stratifikasi usia

Society/ masyarakat terdiri dari berbagai kelompok berdasarkan tingkatan usia.
Orang-orang dan peran dalam kelompok ini selalu berubah dan saling
mempengaruhi satu sama lain sebagai halnya dalam satu kelompok besar.
Interdepedensi tingkat tinggi terjadi antara kelompok usia lanjut dengan
masyarakat (riley, Johnson, foner).
e.

Teori Person Environment

Setiap individu memiliki kemampuan atau kompetensi pribadi yang membimbing
individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kompetensi ini akan
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berubah seiring bertambahnya usia yang akan mempengaruhi kemampuan
individu untuk berhubungan dengan lingkungannya (Lawton).
4)

Teori Lingkungan

a.

Teori Wear and Tear

Sinar matahari yang berlebih membentuk kulit menjadi kering, tipis, dan cepat
mengalami penuaan. Menurut pelman (2000) human aging is “desease
syndrome” arising from strunggle between environment stress and biological and
relative adaption to the effect of the stressor agent (air pollution, chemicals,
psicological and sosiologic event) penuaan pada manusia adalah suatu “syndrome
penyakit” yang timbul dari hasil perjuangan antara stress lingkungan denga
pertahanan biologis dan adaptasi relative dari agen-agen stressor (polusi udara,
kimia, peristiwa psikologis dan sosial).
b.

Model Ekologikal

Prilaku adalah produk interaksi seseorang dengan lingkungan, oleh sebab itu
interaksi tersebut harus dipahami (Lawton & Nahemow, 1973).

E.
Menua

Mitos-Mitos dan Realita tentang Lansia
merupakan

kemampuan

suatu

jaringan

proses

untuk

menghilangnya

memperbaiki

secara

perlahan-lahan

diri/mengganti

diri

dalam

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan
terhadap jejas dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Guntatindies, 1994).
Proses menua merupakan proses yang terus berlanjut secara alamiah mulai dari
lahir dan bersifat umum, dialami oleh semua mahluk hidup.
Mitos-mitos lansia secara umm antara lai:
1)

Mitos kedamaian dan Ketenangan

Lansia dapat santai menikmati hasil kerjanya dan jerih payahnya dimasa lampau,
badai/goncangan hidup seakan akan berhasil dilewati, kenyataannya :
a.

Sering ditemui stress karena kemiskinan dan berbagai keluhan serta

penderitaan karena penyakit
b.

Depresi

c.

Khawatir

d.

Paranoid
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e.

Masalah psikotik

2)

Mitos Konservatisme dan Mengalami kemunduran

Pandangan bahwa lansia pada umumnya konservatif, tidak kreatif, menolak
inovasi, berorientasi pada masa lampau, merindukan masa lalu, kembali seperti
ank-anak, susah berubah, keras kepala, cerewet.
Kenyataannya : tidak semua lansia berfikir dan bersikap demikian
3)

Mitos aseksualitas

Ada pandangan bahwa pada lansia hubungan seks itu menurun, termasuk minat,
dorongan, gairah, dan kebutuhan seks menurun.
Kenyataannya :menunjukan bahwa kehidupan seks pada lansia tetap normal,
hanya terdapat penurunan fungsi dan pola seksual sejalan dengan meningkatnya
usia.
4)

Mitos ketidakproduktifan : lansia dipandang sebagai usia yang tidak

produktif lagi
Kenyataannya : banyak lansia yang mencapai kematangan, kemantapan, dan
produktifitas mental serta material di usia lanjut.
5)

Mitos senilitas : Lansia dipandang sebagai pikun yang disebabkan oleh

kerusakan bagian otak
Kenyataannya : banyak lansia yang tetap sehat dan bugar, dan juga banyak cara
untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan daya ingat.
6)

Lansia tidak dapat belajar keterampilan baru serta tidak perlu pendidikan

dan latihan
7)

Lansia sukar memahami informasi baru

8)

Lansia tidak berdaya

9)

Lansia tidak dapat mengambil keputusan

10)

Lansia tidak butuh cinta dan tidak perlu relasi seksual

11)

Lansia tidak menikmati kehidupan sehingga tidak dapat bergembira

12)

Lansia itu lemah, jompok, ringkih, sakit-sakitan atau cacat

13)

Lansia menghabiskan uang untuk berobat

BAB II
ISU-ISU DAN KECENDERUNGAN DALAM ASUHAN
KEPERAWATAN GERONTIK
1.

Isu-isu terkait dengan keadaan dan masalah kesehatan lansia di
Indonesia
Proses menua (aging) merupakan suatu perubahan progresif pada organisme

yang telah mencapai kematangan instrisik dan bersifat irreversebel serta
menunjukan adanya kemunduran sejalan dengan waktu. Proses alami yang
disertai dengan adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial akan
saling berinteraksi satu sama lain.
Proses menua yang terjadi pada lansia secara linier dapat digambarkan
melalui empat tahap yaitu : impairment (kelemahan), functional limitations
(keterbatasan

fungsional),

disability

(ketidakmampuan),

dan

handicap

(keterhambatan) yang akan dialami bersamaan dengan proses kemunduran.
Indonesia adalah Negara yang memasuki era penduduk berstruktur lanjut
usia (aging structured populations) karena jumlah penduduk yang berusia 60
tahun keatas sekitar 7,18%. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini antara lain
disebabkan oleh :
a. Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang terus meningkat
b. Kemajuan dibidang pelayanan kesehatan
c. Peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat
Keperawatan

gerontik

secara

holistik

menggabungkan

aspek

pengetahuan dan keterampilan dari berbagai macam disiplin ilmu dalam
mempertahankan kondisi kesehatan fisik, mental, sosial dan spiritual lansia. Hal
ini diupayakan untuk memfasilitasi lansia kea rah perkembangan kesehatan yang
lebih optimal dengan pendekatan pada pemulihan kesehatan, memaksimalkan
kualitas hidup lansia baik dalam kondisi sehat, sakit, maupun kelemahan serta
memberikan rasa aman, nyaman terutama dalam menghadapi kematian.
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Issue dalam keperawatan Gerontik

a.

Jaminan Penghasilan

Lansia akan mengalami pensiun dengan berbagi perubahan yaitu :
1)

Perubahan peran

2)

Membuka usaha legal

3)

Menawarkan kepuasaan gaya hidup

4)

Mencari sumber financial lain untuk mencukupi kebutuhan

5)

Keterampilan dan kemampuan menjadi sumber penghasilan

6)

Bakal memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan

b.

Perlindungan asset (protection of assets)

1)

Barang milik pribadi

2)

Pengelolaan uang pribadi yang diserahkan ke pengurus panti werdha harus

dibuat pernyataan tertulis dan harus ada laporannya
3)

Bebas membuat keputusan untuk diri sendiri dan membuat surat wasiat

tentang apa dan siapa yang dikehendaki mengatasnamakan lansia jika dirinya
tidak dapat berkomunikasi lagi, jaminan assets lansia ini harus secara legal dan
dilindungi dan harus dibuat tanda tangan : lansia yang bersangkutan, petugas,
saksi, harus bermaterai
c.

Peningkatan kesehatan (health promotions)

Status kesehatan mengandung 3makna yaitu :
1)

Memberikan energy

2)

Vitalitas seseorang

3)

Merupakan pemberi semangat hidup

Status kesehatan dapat menjadi dasar untuk :


Memenentukan kesehatan



Mengidentifikasi kebutuhan kesehatan



Merancang program pemeliharaan kesehatan



Dasar untuk mengingatkan kualitas kehidupan dan kesehatan lansia

dengan cara promosi kesehatan, pengajaran, penyuluhan dan konseling


Program pemeliharaan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan lansia :

pusat warga senir (lansia), tempat ibadah, sekolah, pusat perbelanjaan,
perpustakaan, lobi RS, lingkungan yang mendukung keamanan dan kenyamanan.
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d.

Perawatan selama periode sakit (care duringperiods of illness)

1)

Kegiatan asuhan keperawatan pada lansia bersifat individu baik di

rumah/lingkungan keluarga dan kelompok di panti werdha/puskesmas berupa :
bantuan, bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan pertolongan
2)

Jenis asuhan keperawatan yang akan diberikan : personal hygiene,

kebersihan lingkungan (tempat tidur & ruangan), makanan yang sesuai,kesegaran
jasmani, pencegahan dekubitus,latihan rehabilitasi dasar (latihan pergerakan
sendi, relaksasi, meditasi dll)
e.

Kematian yang tenang (peachfull death)

1)

Lansia ketika menghadapi sakaratul maut memiliki reaksi yang berbeda-

beda tidak selamanya mudah diatasi sehingga peran perawat dalam hal ini adalah :
memenuhi kebutuhan fisik, perlu keterampilan multikompleks, membantu
anggota keluarganya dalam memenuhi kebutuhan klien, menguasai keadaan
dalam askep pada klien dengan reaksi yang berbeda-beda, menghadapi keluarga
klien yang krisis karena kematian.
2)

Lansia akan mengalami gelisah, takut dan cemasdalam menghadapi

sakaratul maut karena lansia menyadari bahwa dirinya tidak mampu mencegah
kematian. Untuk mengantarkan lansia meninggal dengan damai maka perawat
harus memiliki keterampilan khusus saat menghadapi klien lansia menjelang ajal.
2.

Masalah Masalah Kesehatan pada Lansia

Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia tak dapat dipungkiri masalah-masalah
yang menyangkut lansia juga menyertai peningkatan tersebut, masalah yang
menyertai lansia diantaranya :
a.

Masalah Fisik

1)

Mudah jatuh

Menurut Reubeun (1996) dalam Darmodjo (2000) mengatakan bahwa jatuh
adalah suatu kejadian yang dilaporkan penderita atau saksi mata yang melihat
kejadian yang mengakibatkan seseorang mendadak terbaring/terduduk di lantai
atau di tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa kesadaran/luka.
Penyebab jatuh menurut Darmodjo adalah :
faktor intrinsik


gangguan jantug dan sirkulasi darah,
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gangguan sistem anggota gerak, misalnya kelemahan otot ekstermitas

bawah dan kekakuan sendi


gangguan sistem susunan saraf, misalnya neuropati perifer



gangguan penglihatan (gangguan adaptasi gelap)



gangguan psikologis

faktor ekstrinsik


alat-alat atau perlengkapan rumah tangga yang sudah tua, tidak stabil,

tergeletak di bawah


tempat berpegangan yang tidak kuat/tidak mudah dipegang



pencahayaan ruangan yang kurang



lantai yang licin



tersandung benda-benda

2)

mudah lelah

penyebab mudah lelah pada lansia adalah :


faktor psikologis : perasaan bosan, keletihan dan depresi



faktor organis : anemia, kekurangan vitamin, perubahan struktur tulang,

gangguan pencernaan, kelainan metabolism (DM, Hipertiroid), gangguan ginjal
dan uremia/ gangguan faal hati dan gangguan sistem peredaran darah dan jantung


pengaruh obat-obatan : misalnya obat penenang, obat jantung, obat yang

melelahkan daya kerja otot
b.

Masalah biologis

1)

Masalah Nutrisi : hampir 50% lansia mengalami masalah gizi yang tidak

terdeteksi seperti : anemia gizi, hiperlipidemia, dan gangguan elektrolit (rumawas,
2004), disisi lain penilaian status gizi pada lansia lebih sulit karena keluhan dan
gejala sering tidak spesifik.
2)

Masalah Eksresi : sistem perkemihan meliputi ginjal, ureter, vesica

urinaria dan uretra. Pada beberapa kasus fungsi ginjal menurun hingga 50%
sehingga konsentrasi urine berkurang, bj menurun, proteinuria dan nilai ambang
ginjal terhadap glukosa meningkat. Otot vesika melemah, kapasitas menurun
sehingga menjadi poliuri, vesika urinaria juga sulit untuk dikosongkan sehinga
menjadi retensi urine.
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3)

Masalah kardiovaskuler : pada daun katup terjadi penebalan dan skelotik

terutama pada katup mitral dan aorta. Endokardium menebal dan sklerosis,
miokardium menjadi lebih kaku dan menjadi lebih lambat dalam pemulihan
kontraksi dan kepekaan. Akibatnya respon terhadap stress berkurang dan tekanan
darah meningkat.
4)

Masalah respiratori : proses penuaan menyebabkan beberapa perubahan

structural dan fungsional pada thorax maupun paru. Alveoli menjadi kurang
elastis, lebih berserabut dan berisi kapiler kapiler-kapiler yang kurang berfungsi
sehingga kapasitas paru menurun akibatnya oksigen tidak mampu memenuhi
permintaan tubuh.
5)

Masalah gastrointestinal : masalah diabetes, masalah muskoloskeletal dll.

c.

Masalah Psikologis

Masalah yang kerap muncul pada usia lanjut, yang disebutnya sebagai a series of
I’s, yang meliputi immobility (imobilisasi), instability (instabilitas dan jatuh),
incontinence (inkontinensia), intellectual impairment (gangguan intelektual),
infection (infeksi), impairment of vision and hearing (gangguan penglihatan dan
pendengaran), isolation (depresi), Inanition (malnutrisi), insomnia (ganguan
tidur), hingga immune deficiency (menurunnya kekebalan tubuh) (Kemala Sari,
2010). Bentuk-bentuk permasalahan psikologis yang dihadapi lansia adalah
sebagai berikut :
1)

Demensia

Demensia adalah suatu gangguan intelektual / daya ingat yang umumnya progresif
dan ireversibel. Biasanya ini sering terjadi padaorang yang berusia > 65 tahun.
2)

Depresi

Gangguan depresi merupakan hal yang terpenting dalam problem lansia. Usia
bukan merupakan faktor untuk menjadi depresi tetapi suatu keadaan penyakit
medis kronis dan masalah-masalah yang dihadapi lansia yang membuat mereka
depresi. Gejala depresi pada lansia dengan orang dewasa muda berbeda dimana
pada lansia terdapat keluhan somatik.
3)

Skizofrenia
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Skizofrenia biasanya dimulai pada masa remaja akhir / dewasa muda dan menetap
seumur hidup. Wanita lebih sering menderita skizofrenia lambat dibanding pria.
Perbedaan onset lambat dengan awal adalah adanya skizofrenia paranoid pada tipe
onset lambat.
4)

Gangguan Delusi

Onset usia pada gangguan delusi adalah 40 – 55 tahun, tetapi dapat terjadi kapan
saja. Pada gangguan delusi terdapat waham yang tersering yaitu : waham kejar
dan waham somatik.
5)

Gangguan Kecemasan

Gangguan kecemasan adalah berupa gangguan panik, fobia, gangguan obsesif
konfulsif, gangguan kecemasan umum, gangguan stres akut, gangguan stres pasca
traumatik. Onset awal gangguan panik pada lansia adalah jarang, tetapi dapat
terjadi.
Tanda dan gejala fobia pada lansia kurang serius daripada dewasa muda, tetapi
efeknya sama, jika tidak lebih, menimbulkan debilitasi pada pasien lanjut usia.
Teori eksistensial menjelaskan kecemasan tidak terdapat stimulus yang dapat
diidentifikasi secara spesifik bagi perasaan yang cemas secara kronis. Kecemasan
yang tersering pada lansia adalah tentang kematiannya.
Orang mungkin menghadapi pikiran kematian dengan rasa putus asa dan
kecemasan, bukan dengan ketenangan hati dan rasa integritas. kerapuhan sistem
saraf anotomik yang berperan dalam perkembangan kecemasan setelah suatu
stressor yang berat.
Gangguan stres lebih sering pada lansia terutama jenis stres pasca traumatik
karena pada lansia akan mudah terbentuk suatu cacat fisik.
6)

Gangguan Somatoform

Gangguan somatiform ditandai oleh gejala yang sering ditemukan apada pasien >
60 tahun. Gangguan biasanya kronis dan prognosis adalah berhati-hati. Untuk
mententramkan pasien perlu dilakukan pemeriksaan fisik ulang sehingga ia yakin
bahwa mereka tidak memliki penyakit yang mematikan. Terapi pada gangguan ini
adalah dengan pendekatan psikologis dan farmakologis.

15

7)

Gangguan Tidur

Usia lanjut adalah faktor tunggal yang paling sering berhubungan dengan
peningkatan prevalensi gangguan tidur. Fenomena yang sering dikeluhkan lansia
daripada usia dewasa muda adalah gangguan tidur, ngantuk siang hari dan tidur
sejenak di siang hari Secara klinis, lansia memiliki gangguan pernafasan yang
berhubungan dengan tidur dan gangguan pergerakan akibat medikasi yang lebih
tinggi dibanding dewasa muda. Disamping perubahan sistem regulasi dan
fisiologis, penyebab gangguan tidur primer pada lansia adalah insomnia. Selain itu
gangguan mental lain, kondisi medis umum, faktor sosial dan lingkungan.
Ganguan tersering pada lansia pria adalah gangguan rapid eye movement (REM).
Hal yang menyebabkan gangguan tidur juga termasuk adanya gejala nyeri,
nokturia, sesak napas, nyeri perut. Keluhan utama pada lansia sebenarnya adalah
lebih banyak terbangun pada dini hari dibandingkan dengan gangguan dalam
tidur. Perburukan yang terjadi adalah perubahan waktu dan konsolidasi yang
menyebabkan gangguan pada kualitas tidur pada lansia.
d.

Masalah penyakit pada lansia

Menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), 1992, ditemukan urutan
sebagai berikut : TBC, penyakit yang tidak jelas, trauma, penyakit infeksi lainnya
serta bronchitis, episema, dan asma (Sumantri et al, 1992). Meskipun penyakit
infeksi juga masih menonjol pada pola penyakit lansia di Indonesia, namun
penyakit berbeda dengan di Negara Belanda. Misalnya TBC yang ternyata pada
urutan teratas di Indonesia, tidak terdapat di negeri Belanda. Hal tersebut dapat
diasumsikan berkaitan dengan status sosial ekonomi dan lingkungan fisik maupun
biologik.
Pola penyakit juga tergantung pada tempat pengambilan data karena populasi
yang datang ke RS lebih terbatas pada mereka yang datang dengan keluhan atau
dirujuk, sedangkan populasi berupa komunitas cendrung apa adanya.
Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di rumah sakit maupun di
masyarakat, ternyata pola penyakit lansia di rumah sakit sedikit berbeda dengan
apa yang ditentukan pada penelitian di masyarakat seperti yang telah di lakukan
oleh Boedi Darmoyo et al (1991), Kartini (1993), dan Kamso et al (1993).
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Tabel 1.1
Pola Penyakit Pada Usia Lanjut 60 Tahun ke Atas dari hasil penelitian di
berbagai rumah sakit di Indonesia
Tempat Penelitian
No
1
2
3

4

5

6
7

8

9

Pola Penyakit
Kardiovaskuler,serebrovaskuler,
Neoplasma, endokrin-metabolik.
Infeksi kardiovaskuler, Neoplasma,
Endokrin metabolik.
Penyakit
sendi,
pencernaan,
pernafasan,
jantung-pembuluh
darah, ginjal, dan metabolik.
Katarak,
reumatik,
hipertensi,
penyakit jantung, diabetes melitus,
dan stroke.
Kardiovaskuler,
gangguan
pencernaan,
dan
penyakit
pernafasan.
Rheumatik, hipertensi, dan radang
lambung
Penyakit
jantung,
mata,
serebrovaskuler, bronchopneumonia,
diabetes melitus
Bronchopneumonia,
jantung
koroner, RS Hipertensi, diabetes
melitus tidak tergantung insulin,
gagal jantung, rawat inap PPOK,
dan TB Paru

RS Elisabeth
RS Kariadi
RSUP/RSCM

Peneliti/Tahun
Boedi Darmojo et
al, 1991
Sunaryo, et al,
1990
Supartondo, 1998

Komunitas,
Semarang

Boedi Darmoyo

Komunitas, Jakarta

Kartini et al, 1993

Komunitas, Pasar
Rebo
RSUP/RSCM,
Pasien rawat inap
(1990-1993)
RSUP/RSCM,
Pasien rawat inap
(1995)

Kamso,et al,1993
Rebo, Jakarta
Siti Setiawati dan
Soerjono, 1993
Siti
1995

Setiawati,

Gangguan kardiovaskuler saluran RS Bhakti Yudha, Tony Setyabudhi,
pencernaan, dan saluran pernafasan. pasien rawat ianp
1996
Tabel 1.2
Distribusi Responden Menurut Jenis Penyakit Berdasar Pemberitahuan
Dokter/Petugas Kesehatan Menurut Jenis Kelamin (2000-2006)+)

No
01
02
03
04
05
06

Jenis Penyakit
Reumatik
Darah tinggi
Gastritis/sakit maag
Kencing manis/diabetes
Kolestrol tinngi
Kegemukan

Wanita (%)
37,5
33,7
24,6
11,9
11,1
11,1

Pria (%)
29,8
31,7
18,6
14,3
8,1
6,8

AS (%)
35,3
33,1
22,8
12,6
10,3
9,9
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anemia
Nyeri jantung
Asma
Paru-paru/TBC
Ginjal
Serangan jantung
Tulang keropos
Stroke
Kanker
Prostat
Liver
Trigliserid tinggi

7,3
6,1
5,3
3,0
2,5
4,3
3,3
2,0
2,8
0,3
1,3
1,8

8,7
3,7
3,1
8,1
7,5
2,5
4,3
4,3
0,6
6,2
1,9
0,6

7,7
5,4
4,7
4,5
4,0
3,8
3,6
2,7
2,2
2,0
1,4
1,4

*) Tampak bahwa berdasarkan diagnosa yang pernah dibuat oleh dokter atau
petugas kesehatan lainnya dan diketahui oleh usila, penyakit yang
terbanyak yang pernah diderita usila adalah rematik (35,3%) dan
hipertensi (33,1%). Di samping itu, angka gastritis juga cukup tinggi
(22,8%). Penyakit jantung dan pembuluh darah 11,9% dan diabetes
melitus 12,6%, osteoporosis, 3,6% dan prostat 2%. Obesitas diketahui oleh
9,9 % dan tingginya kadar lemak pada 11,7%.

BAB III
ASPEK ETIK DAN LEGAL TERKAIT DENGAN
PELAYANAN/ KESEJAHTERAAN LANSIA
1.

Kebijakan pemerintah

UU dan peraturan yang terkait dengan penanganan Lansia
Indonesia telah memiliki perundang-undangan, keputusan, peraturan dan
kebijakan untuk penganan lanjut usia diantaranya:
1)

UUD 45 pasal 28 H , setiap orang ber hak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat.
2)

UU No. 13/98 tentang kesejahteraan Lansia yang mengamanatkan kepada

pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi
Lansia. agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
Amanat terurai dalam pasal-pasal untuk 12 departemen, lembaga non departemen
serta kepada unsur masyarakat.
3)

UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya yang

menyangkut jaminan sosial bagi Lansia UU. No. 11/2009 tentang kesejahteraan
sosial
4)

Keppres 52/2004 tentang Komnas Lansia Permendagri No.60/2008

tentang pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat
5)

RAN 2003 dan 2008 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia

2.

Permasalahan yang terjadi dalam kebijakan terhadap

pelayanan kesehatan lansia
A.

Sosialisasi UU, Keputusan, Peraturan, kebijakan yang terkait Lansia

minim.
B.

Implementasi UU No. 13/98 di pusat maupun di daerah masih terbatas.

C.

Implementasi UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 11 Tahun 2009

tentang kesejahteraan sosial masih menunggu penerbitan PP nya.
D.

Koordinasi dan keterpaduan lintas sektor (antara unsur pemerintah, swasta

dan masyarakat ) belum efektif khususnya dalam perencanaan program yang
terkait penanganan Lansia
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E.

Pelayanan dan pemberdayaan Lansia oleh unsur pemerintah, masih

dihadapkan berbagai keterbatasan.
F.

Peran Komda Lansia belum sepenuhnya efektif, perlu fungsionalisasi dan

penguatan peran kelembagaan.
G.

Penanganan Lansia masih banyak bersandar kepada keluarga dan upaya

yang berbasis masyarakat.
H.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan kepada Lansia terlantar

(JSL dan Jamkesmas) masih terbatas.
I.

Pemberdayaan Lansia dibidang sosial, ekonomi, diklat, dan lain-lainnya

belum optimal
3.

Program Pelayanan Kesehatan pada lansia

Contoh upaya pemerintah di negara maju dalam meningkatkan kesehatan
masyarakatnya, diantaranya adanya medicare dan medicaid. Medicare adalah
program asuransi sosial federal yang dirancang untuk menyediakan perawatan
kesehatan bagi lansia yang memberikan jaminan keamanan sosial. Medicare
dibagi dua bagian
1)

asuransi rumah sakit dan

2)

asuransi medis.

Semua pasien berhak atas bagian A, yang memberikan santunan terbatas untuk
perawatan rumah sakit dan perawatan di rumah pasca rumah sakit dan kunjungan
asuhan kesehatan yang tidak terbatas di rumah. Bagian B merupakan program
sukarela dengan penambahan sedikit premi perbulan, bagian B menyantuni secara
terbatas layanan rawat jalan medis dan kunjungan dokter.
Layanan mayor yang tidak di santuni oleh ke dua bagian tersebut termasuk asuhan
keperwatan tidak terampil, asuhan keperawatan rumah yang berkelanjutan obatobat yang diresepkan, kaca mata dan perawatan gigi. Medical membayar sekitar
biaya kesehatan lansia (U.S Senate Committee on Aging, 1991).
Medicaid adalah program kesehatan yang dibiayai oleh dana Negara dan bantuan
pemerintah bersangkutan. Program ini berbeda antara satu Negara dengan lainya
dan hanya diperuntukan bagi orang tidak mampu. Medicaid merupakan sumber
utama dana masyarakat yang memberikan asuhan keperawatan di rumah bagi
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lansia yang tidak mampu. Program ini menjamin semua layanan medis dasar dan
layanan medis lain seperti obat-obatan, kaca mata dan perawatan gigi.


Hukum dan Perundangan tentang Lansia

hukum tentang Lanjut Usia dan penerapannya disuatu negara merupakan
gambaran sampai berapa jauh perhatian negara terhadap para Lanjut Usianya.
Baru sejak tahun 1965 di indonesia diletakkan landasan hukum, yaitu UndangUndang nomor 4 tahun 1965 tentang Bantuan bagi Orang Jompo. Bila
dibandingkan dengan keadaan di negara maju, di negara berkembang perhatian
terhadap Lanjut Usia belum begitu besar.
Di Australia, misalnya, telah diundangkan Aged Person Home Act (1954), Home
Nursing Subsidy Act (1956), The Home and Community Care Program (1985),
Bureau for the Aged (1986), Outcome Standards of Residential Care (1992),
Charter for Resident’s Right (1992), Community Option Program (1994), dan
Aged Care Reform Strategy (1996).
Di Amerika Serikat di undangkan

Social Security Act yang meliputi older

American Act (Title III), Medicaid (Title VII), Medicare (Title XIX, 1965), Social
Service block Plan (Title XX) dan Supplemental Security Income (Title XVI).
Selanjutnya diterbitkan Tax Equity and Fiscal Responsibility Act (1982), Omnibus
Budget Reconcilliation Act (OBRA, 1987), The Continuun of Long-term Care
(1987) dan Program of All Care of the Elderly (PACE, 1990).
Di Inggris di undangkan National Assistence Act, Section

(1948) dan telah

ditetapkan standardisasi pelayanan di rumah sakit serta di masyarakat. Juga telah
ditentukan ratio tempat tidur per lanjut usia dan continuing care.
Di Singapura dibentuk Advisory Council on the Aged, Singapore Action Group of
Elders (SAGE) dan The Elders’ Village.

4.

Landasan Hukum Di Indonesia

Berbagai hukum dan perundang-undangan yang langsung mengenai Lanjut Usia
atau yang tidak langsung terkai dengan kesejahteraan Lanjut Usia telah diterbitkan
sejak 1965. beberapa di antaranya adalah :
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1)

Undang-undang nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian bantuan bagi

Orang Jompo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 32 dan
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2747). Salah satu pasalya
berbunyi “seseorang dapat dinyatakan orang jompo atau lanjut usia setelah yang
bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai pekerjaan atau tidak
mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima
nafkah dari orang lain”.
2)

Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok

Mengenai Tenaga Kerja.
3)

Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial.
4)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
5)

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional.

6)

Undang-undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Usaha Perasuransian.

7)

Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.
8)

Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

9)

Undang-undang

Nomor

10

tahun

1992

tentang

PErkembangan

Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera.
10)

Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

11)

Undang-undang Nomor 23 tentang Kesehatan.

12)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan

Pembangunan Keluarga Sejahtera.
13)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 ahun 1994 tentang Pengelolaan

Perkembangan Kependudukan.
14)

Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

(Tambahan lembaran Negara nomor 3796), sebagai pengganti undang-Undang
nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian bantuan bagi Orang jompo.
Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 ini berisikan antara lain :


Hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan

kelembagaan.
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Upaya pemberdayaan.



Uaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia potensial dan tidak

potensial.


Pelayanan terhadap Lanjut Usia.



Perlindungan sosial.



Bantuan sosial.



Koordinasi.



Ketentuan pidana dan sanksi administrasi.



Ketentuan peralihan.

5.

Etika dan Aspek Legal dalam Pelayanan Kesehatan Lansia

Dalam bidang geriatri, masalah etika (termasuk hukum) sangat penting artinya,
bahkan diantara berbagai cabang kedokteran mungkin pada cabang inilah etika
dan hukum paling berperan. Kane (1994) dkk menyatakan : ”.... ethic is
fundamental part of geriatrics. While it is central to the practice of medicine it
self, the dependent nature of geriatric patients, makes it a special
concern.............”.
Bebagai hal yang sangat perlu diperhatikan adalah, antara lain, keputusan tentang
mati hidup penderita. Apakah pengobatan diteruskan atau dihentikan. Apakah
perlu tindakan resusitasi. Apakah makanan tambahan tetap diberikan pada
penderita kondisi yang sudah jelas akan meninggal? Dalam geriatric aspek etika
ini erat dengan aspek hukum, sehingga pembicaraan mengenai kedua aspek ini
sering disatukan dalam satu pembicaraan. Aspek hukum penderita dengan
kemampuan kognitif yang sudah sangat rendah seperti pada penderita demensia
sangat erat kaitannya dengan segi etik. Antara lain berbagai hal mengenai
pengurusan harta benda penderita lansia yang tidak mempunyai anak dan lain
sebagainya.
Beberapa hal tersebut perlu mendapatkan perhatian di Indonesia, Dimana giriatri
merupakan bidang ilmu yang baru saja mulai berkembang. Oleh karena itu,
beberapa dari prinsip etika yang dikemukakan berikut ini sering belum terdapat /
dilaksanakan di Indonesia. Pengertian dan pengetahuan mengenai hal ini akan
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memberi gambaran bagaimana seharusnya masalah etika dan hukum pada
perumatan penderita lanjut usi diberlakukan.
A.

Prinsip Etika Pelayanan Kesehatan Pada Lansia

Beberapa prinsip etika yang harus dijalankan dalam pelayanan pada penderita usia
lanjut adalah (Kane et al, 1994, Reuben et al, 1996) :
1)

Empati : istilah empati menyangkut pengertian : ”simpati atas dasar

pengertian yang dalam”. Dalam istilah ini diharapkan upaya pelayanan geriatri
harus memandang seorang lansia yang sakit denagn pengertian, kasih sayang dan
memahami rasa penderitaan yang dialami oleh penderita tersebut. Tindakan
empati harus dilaksanakan dengan wajar, tidak berlebihan, sehingga tidak
memberi kesan over-protective dan belas-kasihan. Oleh karena itu semua petugas
geriatrik harus memahami peroses fisiologis dan patologik dari penderita lansia.
2)

Yang harus dan yang ”jangan” : prinsip ini sering dikemukakan sebagai

non-maleficence dan beneficence. Pelayanan geriatri selalu didasarkan pada
keharusan untuka mengerjakan yang baik untuk pnderita dan harus menghindari
tindakan yang menambah penderita (harm) bagi penderita. Terdapat adagium
primum non nocere (”yang penting jangan membuat seseorang menderita”).
Dalam pengertian ini, upaya

pemberian posisi baring yang tepat untuk

menghindari rasa nyeri, pemberian analgesik (kalau perlu dengan derivat morfina)
yang cukup, pengucapan kata-kata hiburan merupakan contoh berbagai hal yang
mungkin mudah dan praktis untuk dikerjakan.
3)

Otonomi : yaitu suatu prinsip bahwa seorang inidividu mempunyai hak

untuk menentukan nasibnya, dan mengemukakan keinginannya sendiri. Tentu saja
hak tersebut mempunyai batasan, akan tetapi di bidang geriatri hal tersebut
berdasar pada keadaan, apakah penderita dapat membuat putusan secara mandiri
dan bebas. Dalam etika ketimuran, seringakali hal ini dibantu (atau menjadi
semakin rumit ?) oleh pendapat keluarga dekat. Jadi secara hakiki, prinsip
otonomi berupaya untuk melindungi penderita yang fungsional masih kapabel
(sedangkan non-maleficence dan beneficence lebih bersifat melindungi penderita
yang inkapabel). Dalam berbagai hal aspek etik ini seolah-olah memakai prinsip
paternalisme, dimana seseorang menjadi wakil dari orang lain untuk membuat
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suatu keputusan (mis. Seorang ayah membuat keuitusan bagi anaknya yang belum
dewasa).
4)

Keadilan : yaitu prinsip pelayanan geriatri harus memberikan perlakuan

yang sama bagi semua penderita. Kewajiban untuk memperlakukan seorang
penderita secara wajar dan tidak mengadakan pembedaan atas dasar karakteristik
yang tidak relevan.
5)

Kesungguhan Hati : yaitu suatu prinsip untuk selalu memenuhi semua janji

yang diberikan pada seorang penderita.
Mengenai keharusan untuk berbuat baik dan otonomi, Meier dan Cassel menulis
sebagai berikut : ”..............although the medical community has ferquently been
attacked for its attitude toward patients, it is usually conceded that paternalism
can be justified if certain criteria are met; if the dangers averted or benefits
gained for the person outweigh the loss of autonomy resulting from intervention;
if the person is too ill to choose the same intervention…………………………”.
Dengan melihat prinsip diatas tersebut, asek etika pada pelayanan geriatric
berdasarkan prinsip otonomi kemudian di titik beratkan pada berbagai hal sebagai
berikut :
1)

penderita harus ikut berpartisipasi dalam prosea pengambilan keutusan dan

pembuatan keputusan. Pada akhirnya pengambilan keputusan harus bersifat
sukarela.
2)

keputusan harus telah mendapat penjelasan cukup tentang tindakan atau

keputusan yang akan diambil secara lengkap dan jelas.
3)

keputusan yang diambil hanya dianggap sah bial penderita secara mental

dianggap kapabel.
Atas dasar hal diatas maka aspek etika tentang otonomi ini kemudian ituangkan
dalam bentuk hukum sebagai persetujuan tindakan meik (pertindik) atau informed
consent. Dalam hal seperti diatas, maka penderita berhak menolak tindakan medik
yang disarankan oleh dokter, tetapi tidak berarti boleh memilih tindakan, apabila
berdasarkan pertimbangan dokter yang bersangkutan tindakan yang dipilih
tersebut tidak berguan (useless) atau bahkan berbahaya (harmful).
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Kapasitas untuk mengambil keputusan, merupakan aspek etik dan hukum yang
sangat rumit. Dasar dari penilaian kapasitas pengambilan keputusan penderita
tersebut haruslah dari kapasitas fungsional penderita dan bukan atas dasar label
diagnosis, antara lain terlihat dari :
1)

apakan penderita bisa buat/tunjukan keinginan secara benar ?

2)

dapatkah penderita memberi alasan tentang pilihan yang dibuat ?

3)

apakah alasan penderita tersebut rasional (artinya setelah penderita

mendapatkan penjelasan yang lengkap dan benar) ?
4)

apakah penderita mengerti implikasi bagi dirinya ? (misalnya tentang

keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut ? dan mengerti pula berbagai
pilihan yang ada) ?
pendekatan fungsional tersebut memang sukar, karena seringkali masih terdapat
fungsi yagn baik dari 1 aspek, tetapi fungsi yagn lain sudah tidak baik, sehingga
perlu pertimbangan beberapa faktor. Pada usia lanjut serinkali sudah terdapat
gangguan komunikasi akibat menurunnya pendengaran, sehingga perlu waktu,
upaya dan kesabaran yang lebih guna mengetahui kapasitas fungsional penderita.
Pada dasarnya prinsip etika ini menyatakan bahwa kapasitas penderita untuk
mengambil/menentukan keputusan (prinsip otonomi) dibatasi oleh :
1)

realitas klinik adanya gangguan proses pengambilan keputusan (misalnya

pada keadaan depresi berat, tidak sadar atau dementia). Bila gangguan tersebut
demikian berat, sedangkan keputusan harus segera diambil, maka keputusan bisa
dialihkan kepada wakil hukum atau wali keluarga (istri/suami/anak atau
pengacara). Dalam istilah asing keadaan ini disebut sebagai surrogate decission
maker.
2)

Apabila keputusan yang diharapkan bantuannya bukan saja mengenai

aspek medis, tetapi mengenai semua aspek kehidupan (hukum, harta benda dll)
maka sebaiknya terdapat suatu badan pemerintah yang melindungi kepentingan
penderita yang disebut badan perlindungan hukum (guardianship board).
(Brocklehurst and Allen 1987, Kane et al, 1994).

26

Dalam kenyatannya pengambila keputusan ini sering dilakukan berdasarkan
keadaan de-facto yaitu oleh suami/istri/anggota kelurga, dibanding keadaan dejure oleh pengacara, karena hal yang terkhir ini sering tidak praktis, waktu lama,
dan sering melelahkan baik secara fisik maupun emosional.
Oleh Karena suatu hal, misalnya gangguan komunikasi, salah pengertian,
kepercayaan penderita atau latar belakang budaya dapat menyebabkan penderita
mengambil keputusan yang salah ( antara lain menolak tranfusi / tindakan bedah
yang live saving). Dalam hal ini, dokter dihadapkan pada keadaan yang sulit,
dimana atas otonomi penderita tetap harus dihargai.
Yang penting adalah bahwa dokter mau mendengar semua keluhan atau alas an
penderita dan kalau mungkin memperbaiki keputusan penderita tersebut denagn
pemberian edukasi. Seringkali perlu diambil tindakan “kompromi” antara apa
yang baik menurut pertimbangan dokter dan apa yang diinginkan oleh penderita.

BAB IV
PERUBAHAN PERUBAHAN PADA LANSIA
1.

Perubahan Fisik
Meliputi perubahan dari tingkat sel sampai kesemua sistem organ tubuh,

diantaranya sistem pernafasan, pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem
pengaturan tubuh, muskuloskeletal, gastrointestinal, genito urinaria, endokrin dan
integumen.
a.

Perubahan sistem neurologi

1) Berat otak menurun 10-20%
2) Mengecilnya saraf panca indra
3) Kurang sensitif terhadap sentuhan
4) Cepatnya menurunkan hubungan persyarafan.
5) Lambat dalam merespon dan waktu untuk berfikir.
6) Berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya syaraf
pencium & perasa lebih sensitif terhadap perubahan suhu dengan
rendahnya ketahanan terhadap dingin.
7) Meningkatnya

lipopusin

sepanjang

neuron

sehingga

terjadi

vasokontriksi dan vasodilatsi inkomplit.
Perubahan panca indera yang terjadi pada lansia.
1) Penglihatan
 Hilangnya irama kelopak mata dan lemahnya kelopak mata menyebabkan
ptosis, mal posisi kelopak mata
 Alis mata menjadi kasar dan berwarna abu
 Membrane konjungtiva mengering karena kurangnya kuantitas dan kualitas
produksi air mata sehingga menjadi sedikit dan menimbulkan rasa gatal
 Kemampuan akomodasi menurun
 Kornea lebih berbentuk skeris.
 Sfingter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon
terhadap sinar.
 Lensa lebih suram (kekeruhan pada lensa).
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 Meningkatnya ambang pengamatan sinar : daya adaptasi terhadap kegelapan
lebih lambat, susah melihat dalam cahaya gelap.
 Menurunnya lapang pandang & berkurangnya luas pandang.
 Menurunnya daya membedakan warna biru atau warna hijau pada skala.
2) Pendengaran.
 Daun telinga tampak membesar karena formasi kartilago yang menerus dan
hilangnya elastisitas kulit
 Kanal auditori menyempit karena kolaps bagian dalam
 Lapisan kanal pendengaran menjadi kasar dan kaku
 Penurunan lambat dari fungsi sensorineural ; tekhnik komunikasi terganggu
 Atrofi membran timpani menyebabkan otosklerosis
 Pengumpulan dan penegerasan serumen karena meningkatnya keratin
 Terjadinya tinnitus
 Presbiakusis (gangguan pada pendengaran) : Hilangnya kemampuan (daya)
pendengaran pada telinga dalam, terutama terhadap bunyi suara, antara lain
nada nada yang tinggi, suara yang tidak jelas, sulit mengerti kata kata, 50 %
terjadi pada usia diatas umur 65 tahun.
3) Pengecap dan penghidu.
 Perubahan mukosa oral dan lidah serta patologi meatus nasalis
 Kemunduran usia menjadi sensitive terhadap pencemaran udara dan
rangsangan zat kimia sehingga harus menjaga kebersihan mulut saat bersin
dan batuk
 Vertigo yaitu rasa pusing akibat gangguan keseimbangan sehingga lansia
diajarkan dengan latihan untuk mengurangi pusing seperti gerakan lambat,
menghindar dari cahaya yang menyilaukan
 Menurunnya kemampuan pengecap.
 Menurunnya kemampuan penghidu sehingga mengakibatkan selera makan
berkurang.
4) Peraba.
 Hilangnya sensitifitas ringan karena menurunnya densitas reseptor
kutaneous untuk sensasi sentuhan
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 Meningkatnya progresivitas batas vibratory, taktil karena perubahan
sensitifitas reseptor korpuskel paccini
 Kemunduran dalam merasakan sakit.
 Kemunduran dalam merasakan tekanan, panas dan dingin.

b. Perubahan Sistem pulmonal pada lansia :
1) Dinding dada : tulangnya mengalami osteoporosis, tulang
rawan

mengalami

osifikasi

sehingga

terjadi

perubahan

bentukdan ukuran dada dan menyebabkan sudut epigastrik
mengecil dan volume rongga dada mengecil
2) Adanya perubahan bentuk, ukuran dan volume rongga dada
akan merubah mekanika pernapasan menjadi dangkal, timbul
keluhan sesak napas
3) Perubahan struktur anatomik sauran napas akan menimbulkan
penumpukan udara dalam alveolus atau terjadi gangguan
pendistribusian udara dalam karina
4) Otot-otot pernapasan akibat atrofi mengalami kelemahan dan
menjadi kaku
5) Otot pernafasan kaku dan kehilangan kekuatan, sehingga
volume udara inspirasi berkurang, sehingga pernafasan cepat
dan dangkal.
6) Struktur jaringan parenkim paru : bronkiolus, duktus alveolaris,
dan alveolus membesar secara progresif sehingga terjadi
emfisema senilis
7) Struktur kolagen dan elastin dinding saluran napas perifer
berkurang kualitasnya sehingga menyebabkan elastisitas
jaringan parenkim paru mengurang
8) Penurunan aktivitas silia menyebabkan penurunan reaksi batuk
sehingga potensial terjadi penumpukan sekret.
9) Penurunan aktivitas paru ( mengembang & mengempisnya )
sehingga jumlah udara pernafasan yang masuk keparu
mengalami penurunan, kalau pada pernafasan yang tenang kira
kira 500 ml.
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10) Alveoli semakin melebar dan jumlahnya berkurang ( luas
permukaan normal 50m²), Ù menyebabkan terganggunya prose
difusi.
11) Penurunan oksigen (O2) Arteri menjadi 75 mmHg menggangu
prose oksigenasi dari hemoglobin, sehingga O2 tidak terangkut
semua kejaringan.
12) CO2 pada arteri tidak berganti sehingga komposisi O2 dalam
arteri juga menurun yang lama kelamaan menjadi racun pada
tubuh sendiri.
13) kemampuan batuk berkurang, sehingga pengeluaran sekret &
corpus alium dari saluran nafas berkurang sehingga potensial
terjadinya obstruksi.

c. Perubahan Sistem Cardiovaskuler pada usia lanjut.
1) Katub jantung menebal dan menjadi kaku.
2) Elastisitas aorta menurun
3) Ventrikel kiri menebal sehingga menurunnya kekuatan
kontraksi
4) Kemampuan jantung memompa darah menurun 1 % pertahun
sesudah berumur 20 tahun. Hal ini menyebabkan menurunnya
kontraksi dan volumenya.
5) Kehilangan

elastisitas

pembuluh

darah.

Kurangnya

efektifitasnya pembuluh darah perifer untuk oksigenasi,
perubahan posisi dari tidur keduduk ( duduk ke berdiri ) bisa
menyebabkan tekanan darah menurun menjadi 65 mmHg (
mengakibatkan pusing mendadak ).
6) Tekanan darah meningkat akibat meningkatnya resistensi
pembuluh darah perifer (normal ± 170/95 mmHg ).

d. Perubahan Sistem gastrointestinal pada lansia
1) Kehilangan gigi, Penyebab utama adanya periodontal disease
yang biasa terjadi setelah umur 30 tahun, penyebab lain
meliputi kesehatan gigi yang buruk dan gizi yang buruk.

31

2) Indera pengecap menurun, Adanya iritasi yang kronis dari
selaput lendir, atropi indera pengecap (± 80 %), hilangnya
sensitivitas dari syaraf pengecap dilidah terutama rasa manis,
asin, asam & pahit.
3) Esofagus melebar.
4) Lambung, rasa lapar menurun (sensitivitas lapar menurun ),
asam lambung menurun, waktu mengosongkan menurun.
5) Peristaltik lemah & biasanya timbul konstipasi.
6) Fungsi absorbsi melemah ( daya absorbsi terganggu ).
7) Liver ( hati ), Makin mengecil & menurunnya tempat
penyimpanan, berkurangnya aliran darah.

e. Perubahan Sistem Urinaria pada lansia
1) Ginjal, Mengecil dan nephron menjadi atropi, aliran darah ke
ginjal menurun sampai 50 %, penyaringan diglomerulo
menurun sampai 50 %, fungsi tubulus berkurang akibatnya
kurangnya kemampuan mengkonsentrasi urin, berat jenis urin
menurun proteinuria ( biasanya + 1 ) ; BUN meningkat sampai
21 mg % ; nilai ambang ginjal terhadap glukosa meningkat.
2) Vesika urinaria / kandung kemih, Otot otot menjadi lemah,
kapasitasnya menurun sampai 200 ml atau menyebabkan
frekwensi BAK meningkat, vesika urinaria susah dikosongkan
pada pria lanjut usia sehingga meningkatnya retensi urin.
3) Pembesaran prostat ± 75 % dimulai oleh pria usia diatas 65
tahun.
4) Atropi vulva.
5) Vagina, Selaput menjadi kering, elastisotas jaringan menurun
juga permukaan menjadi halus, sekresi menjadi berkurang,
reaksi sifatnya lebih alkali terhadap perubahan warna.
6) Daya sexual, Frekwensi sexsual intercouse cendrung menurun
tapi kapasitas untuk melakukan dan menikmati berjalan terus.
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f. Perubahan sistem reproduksi dan kegiatan seksual pada lansia
1) Perubahan sistem reprduksi :
 selaput lendir vagina menurun/kering.
 menciutnya ovarium dan uterus.
 atropi payudara.
 testis

masih

dapat

memproduksi

meskipun

adanya

penurunan secara berangsur berangsur.
 dorongan sex menetap sampai usia diatas 70 tahun, asal
kondisi kesehatan baik.
2) Kegiatan sexual.
 Sexualitas

adalah

kebutuhan

dasar

manusia

dalam

manifestasi kehidupan yang berhubungan dengan alat
reproduksi. Setiap orang mempunyai kebutuhan sexual,
disini kita bisa membedakan dalam tiga sisi :
 fisik, Secara jasmani sikap sexual akan berfungsi secara
biologis melalui organ kelamin yang berhubungan dengan
proses reproduksi,
 rohani, Secara rohani Ù tertuju pada orang lain sebagai
manusia, dengan tujuan utama bukan untuk kebutuhan
kepuasan sexualitas melalui pola pola yang baku seperti
binatang dan
 sosial, Secara sosial Ù kedekatan dengan suatu keadaan
intim dengan orang lain yang merupakan suatu alat yang
apling diharapkan dalammenjalani sexualitas.
 Sexualitas pada lansia sebenarnya tergantung dari caranya,
yaitu dengan cara yang lain dari sebelumnya, membuat
pihak lain mengetahui bahwa ia sangat berarti untuk anda.
Juga sebagai pihak yang lebih tua tampa harus berhubungan
badan, msih banyak cara lain unutk dapat bermesraan
dengan pasangan anda. Pernyataan pernyataan lain yang
menyatakan rasa tertarik dan cinta lebih banyak mengambil
alih fungsi hubungan sexualitas dalam pengalaman sex.
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g. Perubahan sistem Muskuloskeletal
1) Tulang kehilangan densikusnya Ù rapuh.
2) resiko terjadi fraktur.
3) kyphosis.
4) persendian besar & menjadi kaku.
5) pada wanita lansia > resiko fraktur.
6) Pinggang, lutut & jari pergelangan tangan terbatas.
7) Pada diskus intervertebralis menipis dan menjadi pendek (
tinggi badan berkurang ).
 Gerakan volunter Ù gerakan berlawanan.
 Gerakan reflektonik Ù Gerakan diluar kemauan sebagai
reaksi terhadap rangsangan pada lobus.
 Gerakan involunter Ù Gerakan diluar kemauan, tidak
sebagai reaksi terhadap suatu perangsangan terhadap lobus
 Gerakan sekutu Ù Gerakan otot lurik yang ikut bangkit
untuk menjamin efektifitas dan ketangkasan otot volunter.

h. Perubahan sistem integument dan jaringan ikal
1) Kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak.
2) Kulit kering & kurang elastis karena menurunnya cairan dan
hilangnya jaringan adipose
3) Kelenjar kelenjar keringat mulai tak bekerja dengan baik,
sehingga tidak begitu tahan terhadap panas dengan temperatur
yang tinggi.
4) Kulit pucat dan terdapat bintik bintik hitam akibat menurunnya
aliran darah dan menurunnya sel sel yang meproduksi pigmen.
5) Menurunnya aliran darah dalam kulit juga menyebabkan
penyembuhan luka luka kurang baik.
6) Kuku pada jari tangan dan kaki menjadi tebal dan rapuh.
7) Pertumbuhan rambut berhenti, rambut menipis dan botak serta
warna rambut kelabu.
8) Pada wanita > 60 tahun rambut wajah meningkat kadang
kadang menurun.
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9) Temperatur tubuh menurun akibat kecepatan metabolisme yang
menurun.
10) Keterbatasan reflek menggigil dan tidak dapat memproduksi
panas yang banyak rendahnya akitfitas otot.

i. Perubahan sistem endokrin dan metabolisme pada lansia
1) Produksi hampir semua hormon menurun.
2) Fungsi paratiroid dan sekesinya tak berubah.
3) Pituitary, Pertumbuhan hormon ada tetapi lebih rendah dan
hanya ada di pembuluh darah dan berkurangnya produksi dari
ACTH, TSH, FSH dan LH.
4) Menurunnya aktivitas tiriod Ù BMR turun dan menurunnya
daya pertukaran zat.
5) Menurunnya produksi aldosteron.
6) Menurunnya sekresi hormon bonads : progesteron, estrogen,
testosteron.
7) Defisiensi hormonall dapat menyebabkan hipotirodism, depresi
dari sumsum tulang serta kurang mampu dalam mengatasi
tekanan jiwa (stess).
2. Perubahan Psikologi
Menjadi tua tidak berarti mundur secara psikologis. Daya ingat
memang berkurang, sebab orang lebih memperhatikan hal-hal penting,
sedangkan yang kurang penting tidak diingat. Di luar negeri pernah
diadakan percobaan mendirikan universitas yang menerima mahasiswa
yang sudah berusia lanjut. Ternyata banyak orang yang berusia lanjut
yang berhasil. Semangat belajar mereka lebih besar daripada orangorang muda. Hal ini disebabkan mereka mempunyai pengalaman hidup
yang

lebih

banyak

dibandingkan

dengan

yang

muda.

Beberapa masalah sosial dan psikologi yang dihadapi pada usia lanjut
antara lain :
a. Pensiun
Idealnya, masa pensiun merupakan waktu untuk menikmati hal lain
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dalam hidup ini, menjadi santai, melaksanakan cita-cita berkelana,
aktif dalam bidang sosial dan filsafat. Tetapi kadang-kadang dalam
kenyataannya pensiun sering diartikan sebagai ”kehilangan”
pekerjaan, penghasilan, kedudukan, jabatan, peran sosial, dan juga
harga diri.
b. Fungsi Mental
Pada umumnya terjadi penurunan fungsi kognitif dan psikomotor.
Fungsi kognitif meliputi prises belajar, pemahaman, pengertian,
tindakan dan lain-lain menurun, sehingga perilaku cenderung lebih
lambat. Usia senja yang menderita demensia, perubahan dan
penurunan fungsi kognitif akan lebih jelas dan progresif.
Fungsi psikomotor yang meliputi dorongan kehendak/bertindak
pada umumnya mulai melambat sehingga reaksi dan koordinasinya
juga menjadi lambat. Sedangkan hal yang positif yaitu dihormati,
dituakan, disegani, lebih bijaksana, lebih hati-hati dalam tindakan,
tempat meminta nasehat. Secara garis besar ada 5 tipe kepribadian
pada usia senja :
1) Tipe Konstruktif : Orang yang sejak muda dapat menerima
fakta dan kehidupan, menjadi tua diterima dengan santai.
Mereka memiliki sifat yang toleran dan fleksibel, sehingga
lentur

dalam

menerima

kenyataan

misalnya

pensiun,

kehilangan pasangan dan sebagainya, mereka nrimo tetapi
bukan pasrah.
2) Tipe Dependen : Sifat pasif tak berambisi, optimistik tak
dilaksanakan perkawinan terlambat, didominasi oleh istri. Pada
usia senja senang karena pensiun dan santai, banyak makan dan
menikmati hari libur. Tetepi bila mereka kehilangan pasangan
hidupnya

merasa

kehilangan

tempat

bergantung

yang

merupakan masalah besar, sehingga tidak jarang mereka terus
menerus sakit-sakitan dan akhirnya menyusul pasangannya
lebih cepat.
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3) Tipe Independen (mandiri): Pada masa mudanya merupakan
orang yang aktif dalam pergaulan sosial, reaksi penyesuaian
diri cukup baik dan cenderung menolak tawaran / bantuan
orang lain. Keadaan tersebut cenderung dipertahankan sampai
usia senja sehingga cemas menghadapi masa tua, misalnya
cenderung menunda masa pensiun atau tetap bertahan aktif
dalam profesi atau pekerjaannya dan tidak tampak menikmati
masa tuanya.
4) Tipe Bermusuhan : Orang yang cenderung menyalahkan
orang lain untuk kesalahannya, sering mengeluh, agresif,
curiga, riwayat pekerjaan tidak tetap, tidak dapat melihat segi
positif pada usia lanjut, takut akan kematian, iri terhadap orang
muda. Sering menunjukkan perilaku yang seoalah-olah mencari
ketenangan sebagai gambaran yang menggambarkan dirinya
tidak tenang.
5) Tipe Benci diri : Orang yang kritis terhadao dirinya, tidak
berambisi dalam pekerjaan. Perkawinan kurang bahagia karena
banyak menyesali diri, anak serta pasangan hidupnya, seolaholah masa lalu yang seharusnya diisi dengan segala keinginan
sudah lewat, akhirnya pasrah tetapi tidak ”nrimo”. sehingga
banyak mengalami krisis. Takut akan kematian.
c. Kehilangan pasangan
Kematian pasangannya merupakan stress psikososial yang sangat
berat.
d. Fungsi Seksual
Sering menurun karena penyakit fisik seperti jantung koroner,
diabetes melitus, artritis. Akibatnya harus makan obat anti
hipertensi, anti diabetika, steroida, obat penenang. Sebagian usia
senja

harus

menjalani

pembedahan

Menderita vagintis dan malnutrisi.

seperti

prostatektomi.
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e. Menemukan Kebahagiaan
Bentuk-bentuk pernyataan kebahagiaan dan kegembiraan yang
khas pada masa muda, tidak lagi mempunyai daya tarik pada masa
usia senja. Ada beberapa kegiatan menarik yang tidak bisa
dilaksanakan, misalnya kegiatan yang memerlukan kekuatan fisik
misalnya olah raga atau perjalanan jauh Kebahagiaan di masa
lampau sewaktu masih muda, kini bagi kebanyakan usia senja halhal tersebut hanya menjadi kenangan. Bagi usia senja, tidaklah
menguntungkan untuk bermimpi diluar jangkauannya. Dalam
hidup ini tahap demi tahap orang harus mengembangkan minat
pada hal-hal yang memberikan kegembiraan apabila mau menjadi
orang sepenuhnya. Setiap orang harus menemukan caranya sendiri
untuk mendapatkan kebahagiaan di masa tuanya. Bagi sementara
orang bisa terjadi, cuculah yang menjadi sumber kesenangan dan
kepuasan. Orang lain mengembangkan perhatiannya di bidang seni,
musik dan buku-buku
f. Kematangan Iman
Setelah seseorang memasuki usia tua, banyak terjadi persoalanpersoalan mengenai kesehatan, dorongan seksual, jaminan
ekonomi. Hal-hal seperti ini nampak tidak stabil lagi sebagaimana
tahun-tahun sebelumnya. Maka tidaklah mengherankan apabila
timbul kebimbangan iman. Orang akan mempunyai problema yang
berat, apabila imannya tidak berkembang matang. Pada usia senja,
iman kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diperdalam dan
dimatangkan,

agar persoalan-persoalan yang dihadapi tidak

menjadi terlalu berat.
g. Menemukan Makna Hidup
Salah satu persoalan pokok orang usia senja ialah pemikiran yang
menakutkan bahwa mungkin dirinya sudah tidak berarti lagi. Dia
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merasa dirinya sudah tidak diperlukan lagi ditempat kerjanya,
dalam keluarga dan masyarakat. Banyak orang usia senja yang
menderita neurosis dan bermacam-macam ketidakseimbangan
mental karena kekosongan dan tidak adanya tujuan hidup di masa
senja.
Pada usia senja, seseorang harus dapat menemukan kembali makna
hidupnya. Menemukan kembali makna hidup pada masa senja
tergantung pada kesehatan, kemampuan dan situasi konkrit
kehodupan pribadi yang bersangkutan. Bagi beberapa orang,
merawat cucu-cucunya dapat menghilangkan rasa takut dan dapat
mengembalikan

kesadaran

baru

akan

tujuan

hidup

dan

kegembiraan di usia senja. Banyak orang usia senja merasa lebih
muda lagi ketika diminta memberi nasihat. Perasaan berguna dan
diperlukan, dapat mengembalikan kepercayaan kepada diri sendiri
yang sudah menipis dan memberikan makna hidup baru dan tujuan
hidupnya.
h. Membina Perkawinan Menjadi Satu Kesatuan Yang Baru
Bagi pasangan suami istri, saat suami pensiun dapat merusak
hubungan mereka, tetapi juga dapat menjadi awal hidup bersama
yang sempurna. Pada waktu pensiun, istri takut apabila suami
mencampuri urusan tumah tangga. Dengan ikut campurnya suami
dalam urusan rumah tangga, sering menimbulkan pertengkaran.
Akan tetapi perkawinan dapat juga mengalami perubahan yang
sebaliknya. Pada masa suami pensiun hubungan suami istri dapat
menjadi intim. Untuk membina perkawinan menjadi satu kesatuan
diperlukan komunikasi, hubungan yang mendalam antara suami
dan istri.

BAB V
PROSES KEPERAWATAN LANJUT USIA

1.

Pengkajian

Beberapa teori askep yang berhubungan dengan lansia
Dorothea Orem : Self care theory
Perawat tidak mendikte dalam memutuskan perawatan dan peraktek sehingga
tidak memaksa lansia. Perawat cukup meningkatkan pengetahuannya dan tampil
dalam mengkaji status kesehatan serta menginterpretasikannya sehingga rencana
perawatan menjadi realistis, dapat dicapai, dan dapat diukur ditinjau dari sudut
pandang klien. Dalam memberikan intervensi, perawat harus memberikan
intervensi, perawat harus memperhatikan budaya klien, konsep sehat-sakit yang
dipahami klien, aspek lingkungan klien dan gaya hidup klien.
Sistha Calista Roy : Adaptation theory
Ada 4 tipe adaptasi : kebutuhan fisiologis, konsep diri, peran, dan saling
ketergantungan selama sehat-sakit. Teori adaptasi berkaitan dengan stress dan
stressor, dimana jika stressor mampu dihadapi oleh klien maka klien yang
bersangkutan tidak akan mengalami stress. Teori adaptasi juga berguna untuk
encegah agar lansia tidak mengalami kesulitan yang dapat memperburuk
kondisinya.
Betty Neuman : Health Care System Theory
Teori ini menekankan pada pentingnya pendekatan total pada masalah-masalah
klien dalam mencapai tingkat sehat melalui tindakan keperawatan.
A.

Pendekatan Fisik

Perawatan yang memperhatikan kesehatan obyektif, kebutuhan, kejadian-kejadian
yang dialami klien lanjut usia semasa hidupnya, perubahan fisik pada organ tubuh,
tingkat kesehatan yang masih bias di capai dan dikembangkan, dan penyakit yang
yang dapat dicegah atau ditekan progresifitasnya. Perawatan fisik secara umum
bagi klien lanjut usia dapat dibagi atas dua bagian yaitu:
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1)

Klien lanjut usia yang masih aktif, yang keadaan fisiknya masih mampu

bergerak tanpa bantuan orang lain sehingga untuk kebutuhannya sehari-hari masih
mampu melakukan sendiri.
2)

Klien lanjut usia yang pasif atau yang tidak dapat bangun, yang keadaan

fisiknya mengalami kelumpuhan atau sakit. Perawat harus mengetahui dasar
perawatan klien usia lanjut ini terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan
keberhasilan perorangan untuk mempertahankan kesehatannya.
Kebersihan perorangan sangat penting dalam usaha mencegah timbulnya
peradangan, mengingat sumber infeksi dapat timbul bila keberhasilan kurang
mendapat perhatian.
Disamping itu kemunduran kondisi fisik akibat proses penuaan, dapat
mempengaruhi ketahanan tubuh terhadap gangguan atau serangan infeksi dari
luar. Untuk klien lanjut usia yang masih aktif dapat diberikan bimbingan
mengenai kebersihan mulut dan gigi, kebersihan kulit dan badan, kebersihan
rambut dan kuku, kebersihan tempat tidur serta posisi tidurnya, hal makanan, cara
memakan obat, dan cara pindahdari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya. Hal ini
penting meskipun tidak selalu keluhan-keluhan yang dikemukakan atau gejala
yang ditemukan memerlukan perawatan, tidak jarang pada klien lanjut usia
dihadapkan pada dokter dalam keadaan gawat yang memerlukan tindakan darurat
dan intensif, misalnya gangguan serebrovaskuler mendadak, trauma, intoksikasi
dan kejang-kejang, untuk itu perlu pengamatan secermat mungkin.
Adapun komponen pendekatan fisik yang lebih mendasar adalah memperhatikan
atau membantu para klien lanjut usia untuk :
1)

bernafas dengan lancer : Toleransi terhadap kakurangan O2 sangat

menurun pada klien lanjut usia, untuk itu kekurangan O2 yang mendadak harus
disegah dengan posisi bersandar pada beberapa bantal, jangan melakukan gerak
badan yang berlebihan.
2)

Makan dan minum : Seorang perawat harus mampu memotifasi para klien

lanjut usia agar mau dan menerima makanan yang disajikan. Kurangnya
kemampuan mengunyah sering dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan.
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Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menghidangkan makanan agak lunak
atau memakai gigi palsu. Waktu makan yang teratur, menu bervariasi dan bergizi,
makanan yang serasi dan suasana yang menyenangkan dapat menambah selera
makan, bila ada penyakit tertentu perawat harus mengatur makanan mereka sesuai
dengan diet yang dianjurkan.
3)

melakukan eliminasi, menjaga sikap tubuh waktu berjalan, tidur, menjaga

sikap, tubuh waktu berjalan, duduk, merubah posisi tiduran, beristirahat, ,
memakai dan menukar pakaian, mempertahankan suhu badan melindungi kulit
dan kecelakaan.,
4)

kebersihan tubuh : Kebersihan perorangan sangat penting dalam usaha

mencegah timbulnya peradangan, mengingat sumber infeksi bisa saja timbul bila
kebersihan kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, kebersihan badan, tempat
tidur, kebersihan rambut, kuku dan mulut atau gigi perlu mendapat perhatian
perawatan karena semua itu akan mempengaruhi kesehatan klien lanjut usia.
5)

Pemeriksaan berkala : Perawat perlu mengadakan pemeriksaan kesehatan,

hal ini harus dilakukan kepada klien lanjut usia yang diduga menderita penyakit
tertentu atau secara berkala bila memperlihatkan kelainan, misalnya: batuk, pilek,
dsb.
6)

Memberikan Penkes : Perawat perlu memberikan penjelasan dan

penyuluhan kesehatan, jika ada keluhan insomnia, harus dicari penyebabnya,
kemudian mengkomunikasikan dengan mereka tentang cara pemecahannya.
7)

Mendengarkan keluhan klien : Perawat harus mendekatkan diri dengan

klien lanjut usia membimbing dengan sabar dan ramah, sambil bertanya apa
keluhan yang dirasakan, bagaimana tentang tidur, makan, apakah obat sudah
dimminum, apakah mereka bisa melaksanakan ibadah dsb. Sentuhan (misalnya
genggaman tangan) terkadang sangat berarti buat mereka.
B.

Pendekatan psikologis

perawat mempunyai peranan penting untuk mengadakan pendekatan edukatif
pada klien lanjut usia, perawat dapat berperan sebagai supporter , interpreter
terhadap segala sesuatu yang asing, sebagai penampung rahasia yang pribadi dan
sebagai sahabat yang akrab. Dalam hal ini beberapa yang harus diperhatikan :

42

1)

Perawat hendaknya memiliki kesabaran dan ketelitian dalam memberikan

kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk
keluhan agar para lanjut usia merasa puas.
2)

Perawat harus selalu memegang prinsip ” Tripple”, yaitu sabar, simpatik

dan service.
3)

Suasana nyaman dan nyaman

Pada dasarnya klien lanjut usia membutuhkan rasa aman dan cinta kasih sayang
dari lingkungan, termasuk perawat yang memberikan perawatan.. Untuk itu
perawat harus selalu menciptakan suasana yang aman , tidak gaduh, membiarkan
mereka melakukan kegiatan dalam batas kemampuan dan hobi yang dimilikinya.
4)

Perawat harus membangkitkan semangat dan kreasi klien lanjut usia dalam

memecahkan dan mengurangi rasa putus asa , rendah diri, rasa keterbatasan
sebagai akibat dari ketidakmampuan fisik, dan kelainan yang dideritanya. Hal itu
perlu dilakukan karena perubahan psikologi terjadi karena bersama dengan
semakin lanjutnya usia. Perubahan-perubahan ini meliputi gejala-gejala, seperti
menurunnya daya ingat untuk peristiwa yang baru terjadi, berkurangnya
kegairahan atau keinginan, peningkatan kewaspadaan , perubahan pola tidur
dengan suatu kecenderungan untuk tiduran diwaktu siang, dan pergeseran libido.
5)

Perawat harus sabar mendengarkan cerita dari masa lampau yang

membosankan, jangan menertawakan atau memarahi klien lanjut usia bila lupa
melakukan kesalahan . Harus diingat kemunduran ingatan jangan dimanfaatkan
untuk tujuan tertentu.
6)

Merubah cara pandang mengenai kesehatan klien lansia

Bila perawat ingin merubah tingkah laku dan pandangan mereka terhadap
kesehatan, perawat bila melakukannya secara perlahan –lahan dan bertahap,
perawat harus dapat mendukung mental mereka kearah pemuasan pribadi sehinga
seluruh pengalaman yang dilaluinya tidak menambah beban, bila perlu diusahakan
agar di masa lanjut usia ini mereka puas dan bahagia.
C.

Pendekatan sosial

Mengadakan diskusi, tukar pikiran, dan bercerita merupakan salah satu upaya
perawat dalam pendekatan social. Dalam hal ini beberapa yang harus diperhatikan
antara lain :
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1)

Perawat memberi kesempatan untuk berkumpul bersama dengan sesama

klien usia berarti menciptakan sosialisasi mereka. Jadi pendekatan social ini
merupakan suatu pegangan bagi perawat bahwa orang yang dihadapinya adalah
makhluk sosial yang membutuhkan orang lain
2)

Rencanakan kegiatan rekreasi

Penyakit memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para lanjut usia
untuk mengadakan konunikasi dan melakukan rekreasi, misal jalan pagi, nonton
film, atau hiburan lain. Tidak sedikit klien tidak tidur terasa, stress memikirkan
penyakitnya, biaya hidup, keluarga yang dirumah sehingga menimbulkan
kekecewaan, ketakutan atau kekhawatiran, dan rasa kecemasan.

3)

Jadwal kegiatan harian

Tidak jarang terjadi pertengkaran dan perkelahian diantara lanjut usia, hal ini
dapat diatasi dengan berbagai cara yaitu mengadakan hak dan kewajiban bersama.
Dengan demikian perawat tetap mempunyai hubungan komunikasi baik sesama
mereka maupun terhadap petugas yang secara langsung berkaitan dengan
pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Panti Werda.

D.

Pendekatan spiritual

Perawat harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam
hubungannya dengan tuhan atau agama yang dianutnya, terutama jika klien sakit
atau mendekati kematian
Sehubungan dengan pendekatan spiritual bagi lansia yang menghadapi kematian,
lansia sering mengalami ketakutan, ketidakpastian akan pengalaman selanjutnya,
adanya rasa sakit/penderitaan yang sering menyertainya, kegelisahan utuk tidak
kumpul lagi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Dalam menghadapi kematian setiap lansia akan memberikan reaksi yang berbedabeda, tergantung dari kepribadian dan cara mereka menghadapi hidup ini. Oleh
karena itu, perawat harus meneliti dengan cermat dimana letak kelemahan dan
kekuatan lansia agar perawat selanjutnya lebih terarah lagi. Perawat bisa
memberikan kesempatan pada lansia untuk melaksanakan ibadahnya, secara
langsung memberikan bimbingan rohani dengan menganjurkan melaksanakan
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ibadahnya atau membantu lansia dalam menunaikan kewajiban terhadap agama
yang dianutnya.
Jika kegelisahan timbul akibat personal keluarga, perawat harus dapat
meyakinkan lansia bahwa kalaupun ditinggalkan oleh keluarganya masih ada
orang lain yang mengurus mereka.
Jika ada rasa bersalah yang menghantui fikiran lansia, sebaiknya perawat segera
menghubungi rohaniawan untuk dapat mendampingi lansia dan mendengarkan
keluhan-keluhannya.
E.

Pengkajian fisik /biologis

Hal-hal yang harus diperhatikan ketika pengkajian
1)

Hubungan kondisi fisik-psikologik

2)

Membedakan dampak penyakit dan ketuaan

3)

Mekanisme homeostatik melemah sehigga respon terhadap stress fisik dan

emosional menurun
4)

Standar norma sehat-sakit sulit ditentukan

5)

Perubahan presentasi dan respon terhadap penyakit khusus sehingga tanda

dan gejala tidak khas. Indikator penyakit akut adalah :
a.

Perubahan kognitif (delirium, demensia)

b.

Inkontinensia urin

c.

Perubahan nafsu makan

d.

Perubahan energy

e.

Sering jatuh

Penyesuaian pengkajian pada lansia
1)

Ruangan harus tenang, hangat, cukup cahaya/tidak menyilaukan, dekat

dengan kamar mandi, tersedia air minum, ada tempat untuk meletakan barang
pribadi
2)

Sesuaikan dengan tingkat energy lansia

3)

Harus sabar, rileks, tidak tergesa-gesa

4)

Lakukan pengkajian lebih dari 1 kali pada waktu yang berbeda untuk

mendapatkan data yang akurat
5)

Gunakan body language untuk meningkatkan partisipasi klien
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6)

Lakukan wawncara dengan keluarga/orang yang merawat klien untuk

memvalidasi data
hal-hal yang dikaji berkaitan dengan fisik/aspek biologis
1)

Wawancara, yang perlu diperhatikan saat wawancara adalah sbb :

a.

Jarak fisik harus menyenangkan / therapeutic

b.

Lakukan satuhan untuk mengurangi kecemasan

c.

Lakukan secara formal dan informal

d.

Hindari sifat negative

e.

Hindari mitos yang salah

f.

Bimbingan untuk mengenang masa lalu (jika menyenangkan)

Hal yang diwawancara
a.

pandangan lansia tentang kesehatannya

b.

kegiatan yang mampu dilakukan lansia

c.

kebiasaan merawat diri

d.

kekuatan fisik : Otot. Sendi, penglihatan dan pendengaran

e.

kebiasaan makan, minum, istrirahat/tidur, BAB/BAK

f.

kebiasaan olah raga

g.

perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna dirasakan

h.

kebiasaan lansia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam minum

obat
i.

masalah seksual yang dirasakan.

2)

Pemeriksaan Fisik

Pedoman umum pengkajian fisik adalah :
1)

Berikan kehangatan, ketulusan dan perhatian

2)

Berikan privasi dan kenyaminan

3)

Perhatikan tingkat energi sehingga pengkajian harus efisien misalnya

mengkaji sambil membantu klien
4)

Merubah posisi minimum ketika melakukan pengkajian

5)

Berikan penjelaasan alas an pemeriksaan dan hasilnya

6)

Mengkaji dengan mengembangkan format standar
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Prinsip pengkajian fisik
a.

Jelaskan tindakan yang akan dilakukan

b.

Perhatikan tingkat energy klien

c.

Hormati klien, jaga privacy; jangan menyingkap bagian tubuh tidak perlu

d.

Urutkan dan kembangkan urutan pemeriksaan fisik yang efisien untuk

mempertahankan posisi yang minimal dan meminimalkan gerakan perawat-klien
e.

Lakukan tindakan dari salah satu sisi klien, biasanya sebelah kanan untuk

meningkatkan efisiensi
f.

Perhatikan kenyamanan klien

g.

Jelaskan setiap prosedur yang dilakukan dengan bahasa yang sederhana

h.

Berikan instruksi dan petunjuk yang jelas pada klien

i.

Anjurkan klien untuk memberitahu ketidaknyamanan yang terjadi, lakukan

hatihati
j.

Beritahu klien tentang hasil pemeriksaan untuk mnenangkan hati jika

mungkin dorong klien untuk bertanya
k.

Tunjukan kehangatan, ketulusan hati dan perhatian pada klien

l.

Manfaatkan saat-saat yang memungkinkan untuk melakukan pendidikan

kesehatan pada saat pengkajian (jika memungkikan)
m.

Kembangkan format untuk mencatat hasil yang telah ditemukan. Tidak

semua data perlu dicatat, tapi tujuannya untuk mengurangi kemugkinan data yang
terlupa terutama hasil pengukuran

Tekhnik-tekhnik pemeriksaan fisik pada lansia adalah :
a.

Inspeksi



Cahaya harus memadai



Observasi sejak awal pertemuan dan berlanjut pada saat wawancara dan

pemeriksaan fisik serta saat memberikan bantuin


Inspeksi dilakukan secara efisien dan teliti melalui integritas sistem

persarafan, muskoloskeletal, status mental emosional, minat dan kemampuan
merawat diri sendiri


Deteksi bau badan yang mungkin karena faktor hyegiene atau penyakit
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Bau parfum yang terlalu kuat merupakan bahaya kecelakaan seperti gas,

rokok, asap
b.

Palpasi



Sensasi taktil tumpul sehingga harus dilakukan palpasi dalam



Instruksi harus dekat dan jelas



Waspada akan nyeri dan kelelahan



Pemeriksaan turgor di abdomen



Nadi dengan palpasi kadang sulit diraba

c.

Auskultasi



Pada lansia sering ditemui wheezing, stridor, ronkhi basah



Auskultasi dilakukan 2x atau lebih untuk mendapatkan data yang akurat



Chek bising usus

Hal-hal yang dikaji adalah :
a.

Temperatur : mungkin hipotermi, 35˚C, lebih teliti jika diperiksa di

sublingual
b.

Denyut nadi : periksa kecepatan, irama, volume

c.

Respirasi : kaji kecepatan, irama, dan kedalaman , tidak teraturnya

pernafasan
d.

Tekanan darah : saat berbaring, duduk, berdiri, hipotensi akibat posisi

tubuh
e.

BB perlahan-lahan hilang pada tahun-tahun terakhir

f.

Tingkat orientasi

g.

Memori

h.

Pola tidur

i.

Sistem persarafan : kesimetrisan raut wajah, tingkat kesadaran, mata

(pergerakan, kejelasan melihat, adanya katarak), pupil (kesamaan, dilatasi), visus
menurun, sensory deprivation, ketajaman pendengaran (apakah dengan alat bantu,
adanya tinnitus, serumen, adanya rasa sakit atau nyeri)
j.

Sistem kardiovaskuler : sirkulasi perifer, warna dan kehangatan, auskultasi

denyut apical, periksa JVP, pusing, sakit, edema
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k.

Sistem gastrointestinal : status gizi, diet nutrisi, anoreksia, mual dan

muntah, mengunyah dan menelan, keadaan gigi, rahang dan rongga mulut,
auskultasi bising usus, palpasi apakah perut kembung, ada pelebran kolon, apakah
ada konstipasi
l.

Sistem urinary : warna dan bau urin, distendi kandung kemih,

inkontinensia, pemasukan dan keluaran cairan, dysuria.
m.

Sistem integument : temperatur, tingkat kelembapan, keutuhan kulit, luka

terbuka, robekan, turgor kulit, perubahn pigmen, adanya jaringan parut, keadaan
kuku, keadaan rambut
n.

Sistem musculoskeletal : kontraktur, atrofi otot, tendon mengecil,

katidakadekuatan gerakan sendi, ambulasi dengan atau tanpa bantuan, kekuatan
otot, kemampuan melangkah/berjalan, paralisis dan kifosis
F.

Pengkajian khusus lansia

1)

Pengkajian fungsional : KATZ indeks, Barthel Indeks

2)

Pengkajian status mental (kognitif/afektif): SPMSQ, MMSE

3)

Pengkajian sosial

4)

Pengkajian keseimbangan

1)

Pengkajian Fungsional Lansia

a.

KATZ indeks

Termasuk kategori manakah klien ?
A.

: mandiri dalam makan, kontinentia (BAB, BAK) menggunakan pakaian,

pergi ke toilet, mandi.
B.

: mandiri semuanya kecuali salah satu dari fungsi diatas

C.

: mandiri, kecuali mandi dan satu lagi fungsi yang lain

D.

: mandiri, kecuali mandi, berpakaian dan satu lagi fungsi yang lain

E.

: mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, dan satu lagi fungsi yang

lain
F.

: mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah, dan satu lagi

fungsi yang lain
G.

: ketergantungan untuk semua fungsi diatas
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O.

: lain-lain (tidak termasuk kategori diatas)

Mandiri : berarti tanpa pengawasan, pengarahan, atau bantuan aktif dari orang
lain. Seseorang yang menolak melakukan suatu fingsi dianggap tidak melakukan
fungsi, mskipun ia anggap mampu

b.

Barthel indeks

No
1

Kriteria
Makan

Dengan
bantuan
5

Mandiri
10

Keterangan
Frekuensi :
Jumlah :

2

Minum

5

10

Jenis :
Frekuensi :
Jumlah :
Jenis :

3

4

6

7
8
9
10
11

Berpindah dari kursi
roda ke tempat tidur
sebaliknya
Personal toilet (cuci
muka, menyisir rambut
dan gosok gigi)
Keluar masuk toilet
(mencuci
pakaian,
menyeka
tubuh,
menyiram)
Mandi
Jalan di permukaan
datar
Naik turun tangga
Mengenakan pakaian
Control bowel (BAB)

5-10

15

0

5

5

10

5-10
0

15
5

5
5
5

10
10
10

Frekuensi :

Frekuensi :

Frekuensi :
Konsistensi :

12

kontrol bladder (BAK)

5

10

Warna :
Frekuensi :
Warna :
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13

Olahraga /latihan

5

10

Frekuensi :

14

Rekreasi / pemanfaatan
waktu luang

5

10

Jenis:
Frekuensi :
Jenis :

Keterangan :
 130 : Mandiri
 65-125 : ketergantungan sebagaian
 60 : ketergantungan total
2) Pengkajian psikososial Lansia
a. Psikososial
Jelaskan kemampuan sosialisasi klien pada saat sekarang, sikap klien pada
orang lain, harapan-harapan klien dalam melakukan sosialisasi, kepuasan
klien dalam sosialisasi, ada beberapa pemeriksaan psikologi pasien yaitu
diantaranya : family APGAR (Adaptation, Patnership, Growth, Affection,
Resolve), OARS (Older Adulth Rsources and Services), Social Resource
Scale ; mengukur fungsi sosial lansia
b. Identifikasi masalah emosional
Pertanyaan tahap I :
 Apakah klien mengalami sulit tidur?
 Apakah klien sering merasa gelisah ?
 Apakah klien sering murung atau menangis sendiri
 Apakah klien sering was-was atau khawatir ?
Lanjutkan ke pertanyaan tahap II jika jika terdapat 1 atau lebih jawaban YA
Pertanyaan Tahap II
 Keluhan lebih dari 3 bulan atau lebih 1 kali dalam 1 bulan ?
 Ada masalah atau banyak fikiran ?
 Ada masalah / gangguan dengan keluarga lain ?
 Menggunakan obat tidur / atas anjuran dokter ?
 Cenderung mengurung diri
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Ketentuan : bila ada 1 atau lebih jawaban YA = masalah emosional (+)

c. Spiritual
Kaji agama, kegiatan keagamaan, konsep/keyakinan klien tentang kematian,
harapan-harapan klien

3) Pengkajian Status Mental Lansia
a. Identifikasi tingkat kerusakan mental dengan menggunakan Short Portable
Mental Status Questioner (SPMSQ) untuk mengkaji gangguan intelektual

No

Pertanyaan

1

Tanggal berapa hari ini ?

2

Hari apa sekarang

3

Apa nama tempat ini/dimana anda sekarang ?

4

Dimana alamat anda ?

5

Berapa umur anda ?

6

Kapan ana lahir (minimal tahun lahir)

7

Siapa presiden indonesia sekarang ?

8

Siapa presiden indonesia sebelumnya ?

9

Siapa nama ibu anda ?

10

Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap
angka baru, semua terus menerus sampai 0
Jumlah

Keterangan :


Salah 0-3

: fungsi intelektual utuh



Salah 4-5

: kerusakan intelektual ringan



Salah 6-8

: kerusakan intelektual sedang



Salah 9-10

: kerusakan intelektual berat

Benar

salah
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b.

Identifikasi aspek kognitif dari fungsi mentall dengan menggunakan Mini

Mental Status Exam (MMSE) untuk memeriksa aspek kognitif

No
1

Aspek Kognitif
Orientasi

Nilai
maksimal
5

Nilai
klien

Kriteria
Menyebutkan
benar
 Tahun
 Musim
 Tanggal
 Hari
 Bulan

dengan

Dimana kita sekarang
berada
5

2

Registrasi

3

Perhatian
kalkulasi

4

Mengingat

dan







Negara indonesia
Provinsi jabar
Kota bandung
PSTW
Wisma

3

Sebutkan nama 3 objek
(oleh pemeriksa) selama
1 detik untuk masingmasing objek, kemudian
tanyakan kepada klien
ketika objek tadi
 Objek I…….
 Objek II……
 Objek III…..

5

Minta
klien
untuk
memulai dari angka 100
kemudian dikurangi 7
sampai 5 kali tingkat
 93
 86
 79
 72
 65

3

Minta
klien
untuk
mengulangi ke 3 objek
pada no. 2 (registrasi),
bila benar, beri nila I
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5

Bahasa

9

point untuk masingmasing objek yang
disebutkan
1) Tunjukan pada klien
suatu benda dan
tanyakan namanya
pada klien, misalnya
:
 Jam tangan
 Pensil
2) Minta klien untuk
untuk
mengulang
kata berikut : “tak
ada jika, dan, atau,
tetapi” bila benar
beri nilai 1 point
(pernyataan
yg
benar 2 buah : tak
ada, tetapi)
3) Minta klien untuk
mengikuti perintah
berikut yang terdiri
dari 3 langkah :
 Ambil
kertas
ditangan anda
 Lipat dua
 Taruh dilantai
4) Perintahkan
pada
klien untuk hal
berikut (bia aktivitas
sesuai perintah nilai
1 point) “tutup mata
klien”
5) Perintahkan
klien
untuk menulis 1
kalimat
dan
menyalin
gambar
(ada
perpotongan
dua garis)
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Jumlah
Keterangan :
 ≥ 23

: aspek kognitif dan fungsi mental utuh

 18 – 22

: kerusakan aspek fungsi mental ringan
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 ≤ 17

: terdapat kerusakan aspek fungsi mental

berat
4) Pengkajian keseimbangan lansia
No
1

Aspek penilaian

Bobot
Nilai klien
nilai
Perubahan posisi atau 9
Beri nilai 1 jika
gerakan keseimbangan
menunjukan
gaya-gaya
berikut, dan 0
jika tidak

Kriteria
1) ⃰ Bangun dari
kursi : tidak
bangun
dari
duduk dengan
satu
kali
gerakan tetapi
mendorong
dengan tangan
atau bergerak
ke
bagian
depan
kursi
terlebih dahulu,
tidak
stabil
pada
saat
berdiri pertama
kali
2) ⃰ Duduk ke
kursi
:
menjatuhkan ke
kursi,
tidak
duduk ditengah
kursi
3) ⃰
Menahan
dorongan pada
sternum : klien
menggerakan
kaki,
memegang
objek
untuk
dukungan, kaki
tidak
menyentuh sisisisinya
4) Perputaran
leher
:
menggerakan
kaki,
menggenggam
objek
untuk
dukungan, kaki
tidak
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menyentuh sisisisinya,
keluhan
vertigo, pusing,
atau keadaan
tidak stabil.
5) Gerakan
menggapai
sepatu : tidak
mampu
menggapai
sesuatu dengan
bahu
fleksi
sepenuhnya
sementara
berdiri
pada
ujung-ujung
jari kaki, tidak
stabil,
memegang
sesuatu untuk
dukungan
6) Memungkuk :
tidak mampu
membugkuk
untuk
mengambil
objek-objek
ecil dari lantai,
memegang
objek
untuk
bisa
berdiri
lagi,
memerlukan
usaha-usaha
multiple untuk
bangun

2

Komponen gaya berjalan

6

( ⃰ ) : lakukan pada
saat mata tertutup
dan terbuka
Beri nilai 1 jika 1) Minta
klien
menunjukan
untuk berjalan
gaya-gaya
ke tempat yang
berikut, dan 0
ditentukan
:
jika tidak
ragu-ragu,
tersandung,
memegang
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2)

3)

4)

5)

6)

objek
untuk
dukungan
Ketinggian
langkah kaki :
kaki tidak naik
dari
lantai
secara konsisten
(menggeser atau
menyeret kaki),
mengangkat
kaki
terlalu
tinggi (> 5 cm)
Kontinuitas
langkah
kaki
(dari samping) :
setelah langkahlangkah awal,
langkah menjadi
tidak konsisten,
mulai
mengangkat
satu
kaki
sementara kaki
lain meyentuh
lantai
Kesimetrisan
langkah
kaki
(dari samping) :
tidak berjalan
dalam
garis
lurus,
bergelombang
dari sisi ke sisi
Penyimpangan
jalur
saat
berjalan
(dari
belakang)
:
tidak berjalan
dalam
garis
lurus,
bergelombang
dari sisi ke sisi
Berbalik
:
berhenti
sebelum mulai
berbalik, jalan
sempoyongan,
bergoyang,
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memegang
objek
untuk
dukungan
15

Jumlah
Keterangan :
 0-5

: resiko jatuh rendah

 6-10

: resiko jatuh sedang

 11-15 : resiko jatuh tinggi
2.

Perencanaan

Rencana asuhan keperawatan pada lansia mengacu kepada beberapa diagnosa
keperawatan yang sering muncul/terjadi pada lansia, diagnosa yang biasanya
terjadipada lansia diantaraya :
A.

Diagnosa Fisik/biologis

1)

Ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh b.d tidak mampu

dalam memasukkan, memasukan, mencerna, mengabsorbsi makanan karena factor
biologi.
1)

Gangguan persepsi sensori : penurunan fungsi pendengaran dan

penglihatan
2)

Kurang perawatan diri

3)

Potensial cedera fisik berhubungan dengan kelemahan anggota gerak dan

aralisis
4)

Gangguan pola tidur berhubungan dengan insomnia dalam waktu lama,

terbangun lebih awal atau terlambat bangun dan penurunan kemampuan fungsi
yng ditandai dengan penuaan perubahan pola tidur dan cemas
5)

Perubahan pola eliminasi Kelemahan mobilitas fisik b.d kerusakan

musculoskeletal dan neuromuscular.
6)

Inkontinensia

urin

fungsional

berhubungan

dengan

keterbatasan

neuromuskular yang ditandai dengan waktu yang diperlukan ke toilet melebihi
waktu untuk menahan pengosongan bladder dan tidak mampu mengontrol
pengosongan.
7)

Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh/fungsi

yang ditandai dengan perubahan dalam mencapai kepuasan seksual
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A.

Diagnose psikososial

1)

Ketidakefektifan koping individu

2)

Harga diri rendah

3)

Isolasi sosial

4)

Menarik diri dari ligkungan

5)

Kecemasan Gangguan proses berpikir berhubungan dengan kemunduran

atau kerusakan memori sekunder
B.

Spiritual

1)

Pola berduka/berkabung

2)

Penolakan terhadap proses penuaan

3)

Marah terhadap tuhan

4)

Perasaan tidak tenang

No
Diagnosa
Diagnose fisik / biologis
Ketidakseimbangan nutrisi :
1
kurang dari kebutuhan tubuh
b.d tidak mampu dalam
memasukkan, mencerna,
mengabsorbsi makanan karena
faktor biologi.

Intervensi
1. Kolaborasi dengan anggota tim
kesehatan untuk memuat
perencanaan perawatan jika sesuai.
2. Diskusikan dengan tim dan pasien
untuk membuat target berat
badann, jika berat badan pasien
tdak sesuia dengan usia dan bentuk
tubuh.
3. Diskusikan dengan ahli gizi untuk
menentukan asupan kalori setiap
hari supaya mencapai dan atau
mempertahankan berat badan
sesuai target.
4. Ajarkan dan kuatkan konsep nutrisi
yang baik pada pasien
5. Kembangkan hubungan suportif
dengna pasien
6. Dorong pasien untuk memonitor
diri sendiri terhadap asupan
makanan dan kenaikan atau
pemeliharaan berat badan
7. Gunakan teknik modifikasi tingkah
laku untuk meningkatkan berat
badan dan untuk menimimalkan
berat badan.
8. Berikan pujian atas peningkatan
berat badan dan tingkah laku yang
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mendukung peningkatan berat
badan.

2

Gangguan pola tidur
berhubungan dengan insomnia
dalam waktu lama, terbangun
lebih awal atau terlambat
bangun dan penurunan
kemampuan fungsi yng
ditandai dengan penuaan
perubahan pola tidur dan
cemas

1. Tetapkan pola kegiatan dan tidur
pasien
2. Monitor pola tidur pasien dan
jumlah jam tidurnya
3. Jelaskan pentingnya tidur selama
sakit dan stress fisik
4. Bantu pasien untuk menghilangkan
situasi stress sebelum jam tidurnya

3

Inkontinensia urin fungsional
berhubungan dengan
keterbatasan neuromuskular
yang ditandai dengan waktu
yang diperlukan ke toilet
melebihi waktu untuk
menahan pengosongan bladder
dan tidak mampu mengontrol
pengosongan.

1. Monitor eliminasi urin.
2. Bantu klien mengembangkan
sensasi keinginan BAK.
3. Modifikasi baju dan lingkungan
untuk memudahkan klien ke toilet.
4. Instruksikan pasien untuk
mengonsumsi air minum sebanyak
1500 cc/hari.

4

Gangguan proses berpikir
berhubungan dengan
kemunduran atau kerusakan
memori sekunder

1. Diskusi dengan pasien dan
keluarga beberapa masalah ingatan
2. Rangsang ingatan dengan
mengulang pemikiran pasien
kemarin dengan cepat
3. Mengenangkan tentang
pengalaman di masalalu dengan
pasien

5

Disfungsi seksual berhubungan
dengan perubahan struktur
tubuh/fungsi yang ditandai
dengan perubahan dalam
mencapai kepuasan seksual.

1. Bantu pasien untuk
mengekspresikan perubahan fungsi
tubuh termasuk organ seksual
seiring dengan bertambahnya usia.
2. Diskusikan beberapa pilihan agar
dicapai kenyamanan.

6

Kelemahan mobilitas fisik b.d
kerusakan musculoskeletal dan
neuromuscular

1. Kosultasi kepada pemberi terapi
fisik mengenai rencana gerakan
yang sesuai dengan kebutuhan
2. Dorong untuk bergerak secara
bebas namun masih dalam batas
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yang aman
3. Gunakan alat bantu untuk bergerak,
jika tidak kuat untuk berdiri
(mudah goyah/tidak kokoh)

7

Risiko kerusakan integritas
kulit

1. Monitor area kulit yang terlihat
kemerahan dan adanya kerusakan
2. Monitor kulit yang sering
mendapat tekanan dan gesekan
3. Monitor warna kulit
4. Monitor suhu kulit
5. Periksa pakaian, jika pakaian
terlihat terlalu ketat

BAB VI
PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
1.

Prinsip pelayanan kesehatan lansia

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penyakit pada lansia berbeda
perjalanan dan penmpilannya dengan yang terdapat pada populasi lain. Secara
singkat dapat disimpulkan bahwa pada lansia (stieglietz, 1954 dalam martono, H,
2000) :


Penyakit bersifat multipatologik, bersifat degenaratif dan saling terkait



Penyakit biasanya bersifat kronis, cenderung menyebabkan kecacatan

lama sebelum terjadinya kematian


Biasanya mengandung komponen psikologi dan spiritual



Lansia lebih sensitive terhadap penyakit akut

Mengingat hal tersebut di atas, ada 2 prinsip utama yang harus dipenuhi dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan pada lansia adalah:
A.

Prinsip holistik

Prinsip holistik pada pelayanan sangat unik karena menyangkut berbagai aspek
berikut :
1)

Lansia harus dipandang sebagai manusia seutuhnya, meliputi biologis,

psikologis, sosial dan spiritual
2)

Sifat holistik memiliki pengertian yang berbeda-beda baik secara vertikal

maupun horizontal. Secara pertikal artinya pemberian pelayanan harus dimulai
dari pelayanan di masyarakat sampai ke pelayanan rujukan tertinggi yaitu
rumahsakit yang menyediakan pelayanan geriarik . holistic secara horizontal
berarti bahwa pelayanan kesehatan harus merupakan bagian dari pelayanan
kesejahteraan lansia secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan
harus bekerja secara lintas sektoral dengan lembaga terkait di bidang
kesejahteraan misalnya kemensos, bidang agama, pendidikan dan kebudayaan.
3)

Pelayanan holistik berarti bahwa pelayanan harus mencakup aspek

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Begitu pentingnya aspek pemulihan
ini sehingga WHO menganjurkan agar diagnosis penyakit pada lansia harus
meli[uti 4 tingkat penyakit yaitu :
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a.

Desease (penyakit) yaitu diagnosis penyakit pada klien, misalnya penyakit

jantung iskemik
b.

Impairment (krusakan atau gangguan) yaitu adanya kerusakan dari organ

akibat penyakit, misalnya akibat jantung iskemik adalah infark miokard
c.

Disability (ketidakmampuan) yaitu akibat obyektif pada kemampuan

fungsional dari organ atau individu tsb
d.

Handicap (hambatan) yaitu akibat sosial dari penyakit. Pada kasus tersebut

adalah ketidakmampuan penderita untuk melakukan aktivitas sosial

B.

Tata kerja dan tata laksana secara team

Tata kerja dan tata laksana secara team harus dilaksanakan dimanapun pelayanan
geriatri diberikan. Tim geriatric merupakan bentuk kerjasama multidisipliner yang
bekerja secara interdisipliner dalam mencapai tujuan pelayanan geriatric yang
dilaksanakan. Pada tim geriatri, komponen utama terdiri dari dokter, perawat,
pekerja sosiomedik, tetapi bisa ditambah berdasakan kompleksitas dan jenis
layanan yang diberikan, seperti fisiotherapist, terapi okupasi, terapi wicara,
psikiolog, farmasi dan ahli gizi.

2.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan kesahatan lansia dibagi menjadi :
A.

Pelayanan kesehatan lansia di masyarakat (Community Based Geriatric

Services)
Semua upaya kesehatan yang berhubungan dan dilaksanakan oleh masyarakat
harus diupayakan berperan serta dalam menangani kesehatan para lansia,
puskesmas dan dokter praktek swasta merupakan tulang punggung layanan di
tingkat ini.
Pada dasarnya, layanan kesehatan lansia di tingkat masyarakat seharusnya
mendayagunakan dan mengikutsertakan masyarakat terutama para lansia
semaksimal mungkin. Yang perlu dikerjakan adalah meningkatkan kepedulian dan
pengetahuan masyarakat dengan berbagai cara misalnya ceramah, symposium,
lokakarya, dan penyuluhan.
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B.

Pelayanan kesehatan lansia di masyarakat berbasis rumahsakit (Hospital

Based Community geriatric services)
Rumah sakit setempat yang melakukan layanan geriatrik bertugas membina lansia
yang berada di wilayahnya, baik secara langsung atau tidak melalui pembinaan
pada puskesmas yang berada di wilayah kerjanya.
Rumahsakit juga harus slalu bersedia bertindak sebagai rujukan dari layanan
kesehatan yang ada di masyarakat. Ceramah, symposium, lokakarya, penyuluhan
perlu dilakukan kepada tenaga kesehatan ataupun kepada orang awam
C.

Pelayanan lansia berbasis rumahsakit (Hospital Based Geriatric services)

Pada layanan ini rumahsakit tergantung dari jenis layanan yang menyediakan
berbagai layanan dan fasilitas bagi para lansia, mulai dari layanan sederhana
berupa poliklinik lansia sampai layana yang lebih maju misalnya bangsal akut,
day hospital, bangsal kronik, panti werdha.
Pada tingkat ini, sebaiknya dilaksanakan suatu layanan terkait antara unit geriatric
rumahsakit umum dengan unit psikogeriatri satu rumahsakit jiwa terutama untuk
menangani pederita penyakit fisik dengan komponen gangguan psikis berat atau
sebaliknya.
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesejahteraan
sosial bagi lansia yaitu :
1)

Populasi lansia merupakan populasi yang hetergen

Tidak semua individu lansia memerlukan pelayanan sosial dalam bentuk yang
sama. Hal ini dikarenakan lansia walaupun secara keseluruhan termasuk golongan
yang rapuh kesehatan/ kesejahteraan, tetapi dalam jenis dan derajat yang berbeda.
2)

Jenis pelayanan yang dibutuhkan sangat bervariasi

Mengingat heterogennya lansia yang ada, disertai kenyataan bahwa aspek
fungsional lansia tergantug pada faktor fisik, psikis dan sosial ekonomi, maka
jelas bahwa akan terapat banyak segi pelayanan yang dibutuhkan.
3)

Perlu adanya lintas sector

Pelayanan pada lansia membutuhkan ketrkaitan antara berbagai bidang
kesejahteraan seperti : kesehatan, sosial, agama, olah raga, kesenian, koperasi dan
lain sebagainya.
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Untuk melihat jenis pelayanan yang diperlukan lansia perlu ditinjau kembali dari
heterogenitas populasi lansia yang dilihat dari aspek fungsional dan kesehtannya.
Dari aspek tersebut, maka populasi lansia dapat di klasifikasikan menjadi :
1)

Populasi lansia yang sehat

Merupakan golongan lansia yang secara fungsional masih tergantung pada orang
lain, aktivitas seharihari masih penuh walaupun mungkin ada keterbatasan dari
segi sosial ekonomi yang memerlukan bebrapa pelayanan, misalnya perumahan,
peningkayan pendapatan. Pelayanan kesehatan yang diperlukan terutama adalah
prevensi dan promosi. Upaya dari para lansia memerlukan motivasi dan fasilitas
dari tugas yang terkait, misalnya klub lansia atau karang werdha.
2)

Populasi lansia dengan penyakit akut maupun kronis

Merupakan golongan lansia yang memerlukan pelayanan kesehatan khusus,
misalnya penyediaan bangsal akut/ kronis dan rehabilitasi termasuk upaya
penyediaan dana perwatan. Umumnya lansia sangat rawan dalam bidang sosial
ekonomi sehinga pelayanan sosial bagi lansia ini jga perlu mendapatkan perhatian
khusus
3)

Populasi lansia dengan penyakit terminal

Upaya yang diberikan bagi populasi ini lebih mengarah ke pemberian perawatan
kesehatan yang disebut rumatan hospis, baik dirumah ataupun di rumahsakit, tapi
beberapa dukungan peratran mungkin diperlukan

2.

Jenis pelayanan kesejahteraan lansia

A.

Panti Wherda (Elderly Hostels)

Merupakan suatu lembaga yang diperuntukan bagi lansia sebagai hunian/ tempat
tinggal yang secara fisik/ kesehatan masih mandiri, tetapi mempunyai
keterbatasan dibdang sosial ekonomi. Kebutuhan harian dari para penghuni
biasanya disediakan oleh pengelola panti dan diselenggarakan oleh pemerintah
atau swasta.
Beberapa yang perlu diperhatikan :
1)

Masa penyesuaian di Panti Werdha

a.

Respect : sesuai dengan rencana perawatan yang telah disepakati, lansia

berhak untuk membuat jadwal dan jenis ADL sendiri

65

b.

Restraint : hanya boleh dilakukan untuk tujuan pengobatan atau mencegah

bahaya
c.

Managing money : lansia berhak mengelola uangnya sendiri, bila

pengelolaan uang pribadi diserahkan ke pengurus panti, harus dibuat pernyataan
tertulis dan harus ada laporannya
d.

Privacy, poverty dan arrangements : bebas sejauh tidak mengganggu hak

keamanan dan kenyamanan orang lain.
e.

Guardianship dan advance directive : bebas membuat keputusan untuk

diri sendiri dan membuat wasiat tentang apa dan siapa yang dikehendaki
mengatasnamakan lansia jika dirinya tidak dapat berkomunikasi lagi
f.

Pengunjung : hak menerima tamu dan telepon secara pribadi dan waktu

yang dikehendaki lansia
g.

Medical care : lansia berhak mengetahui; kondisi kesehatannya, berperan

serta dalam rencana keperawatan, membaca catatan kesehatan dirinya
h.

Social service : hak mengikuti konseling, hak berhubungan dengan sesame

penghuni, hak memperoleh bantuan untuk berhubungan dengan professional
i.

Moving out : bebas untuk pindah

j.

Discharge dan transfer : pengurus panti tidak dapat semena-mena

mengeluarkan lansia dari panti kecuali jika sangat diperlukan untuk kesehatan,
keamanan serta kesejahteraan lansia ata penghuni lainnya
k.

Right for family and friends : dapat berperan aktif dalam setiap asuhan

keperawatan tapi harus ada izin lansia, yakin bahwa lansia memperoleh perawatan
yang baik
2)

Faktor yang dievaluasi dalam memilih panti werdha bagi lansia adalah :

a.

Lokasi : jika dekat dengan keluarga/ teman, dapat sering dikunjungi dan

dapat berperan sebagai advocate
b.

Availability : ketersediaan saran dan prasarana yang menujang dalam

penyelenggaraan perawatan, tidak ada diskriminasi agama, ras, status social
c.

Staff : jumlah dan kualitas harus mencukupi untuk merawat seluruh

penghuni
d.

Cara pembayaran : asurasi, pensiunan, kontan
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e.

Jenis layanan dan biayanya : harus diinformasikan secara tertulis hal-hal

yang termasuk dalam paket dan hal-hal yang harus dibayar ekstra
f.

Agama dan budaya : apakah agama dan budaya di panti sesuai dengan

harapan lansia
g.

Bahasa : apakah bahasa staff dan pengurus sesuai dengan bahasa lansia,

jika sesui mungkin lansia akan merasa kesepian
h.

Kebutuhan perawatan khusus : apakah tersedia pelayanan keperawatan

yang khusus yang sesuai dengan kondisi lansia.

B.

POSBINDU

1)

Definisi posbindu

Posbindu adalah pos pembinaan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu
wilayah yang digerakkan oleh masyarakat, dari kebijakan pemerintah melalui
pelayanan kesehatan dan di selenggarakan melalui program Puskesmas dengan
melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi
sosial dalam penyelenggaraannya (Erfandi, 2008).
2)

Tujuan posbindu

a.

Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia dimasyarakat,

sehingga terbentuk pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia
b.

Mendekatkan pelayanan serta meningkatkan peran serta masyarakat dan

swasta dalam pelayanan kesehatan disamping meningkatkan komunikasi antara
masyarakat usia lanjut,
c.

Untuk memperoleh peningkatan derajat kesehatan dan mutu kehidupan

usia lanjut untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna bagi kehidupan
keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaanya di tengah-tengah
masyarakat.
3)

Sasaran Pembinaan posbindu

Menurut Depkes, RI (2001) Sasaran Pembinaan posbindu
a.

Sasaran langsung
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Sasaran pembinaan langsung meliputi Kelompok usia 45-59 tahun, kelompok usia
lanjut 60-69 tahun, dan kelompok usia lanjut resiko tinggi usia lebih dari 70 tahun
atau usia lanjut berumur 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan
b.

Sasaran tidak lansung

Sasaran pembinaan tidak langsung meliputi Keluarga di mana usia lanjut berada,
masyarakat di lingkungan usia lanjut berada, organisasi sosial yang bergerak
dalam pembinaan kesehatan usia lanjut, masyarakat luas dan petugas kesehatan
yang melayani kesehatan usia lanjut.

4)

Upaya kegiatan usia lanjut

a.

Pemeriksaan fisik yang meliputi: pemeriksaaan urin, darah, pengukuran

tekanan darah, pemeriksaan nadi pemeriksaan status gizi, pengukuran barat badan
dan tinggi badan, pemberian makanan tambahan.
b.

Pemeriksaan aktivitas sehari-hari seperti: makan/minum, berjalan, mandi,

berpakaian, naik turun tempat tidur, buang air besar/kecil.
c.

Pemeriksaan status mental: pemeriksaan ini berhubungan dengan mental

emosional
d.

Pelaksanaan rujukan ke puskesmas bila ditemukan ada kelainan.

e.

Penyuluhan kelompok, konseling kesehatan sesuai masalah yang dihadapi

lansia
f.

Kunjungan rumah oleh kader disertai petugas kesehatan bagi anggota

kelompok lansia yang tidak datang, dalam rangka kegiatan perawatan kesehatan
masyarakat (public health nursing)
g.

Kegiatan olah raga antara lain senam lanjut usia, gerak jalan santai, dan

sebagainya untuk meningkatkan kebugaran.
h.

Kegiatan non kesehatan berupa kegiatan kerohaniaan, arisan, forum

diskusi kegiatan ekonomi produktif, penyaluran hobi.
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i.

Kegiatan inovatif: kegiatan yang bertujuan untuk mencegah kepikunan,

yang pada dasarnya melatih fungsi syaraf motorik seperti:bercerita, bernyanyi,
pemainan kata, permainanan kata, permainan angka, permainan huruf,
menggambar, catur, rekreasi.
5)

kendala pelaksanaan posbindu

a.

Pengetahuan lansia yang rendah tentang manfaat posbindu

b.

Jarak rumah dengan lokasi posbindu yang jauh dan sulit di jangkau

c.
Kurangnya dukungan keluarga untuk mengantar maupun mengingatkan
lansia untuk datang di posbindu
d.

Sikap yang kurang baik terhadap petugas posbindu.

BAB VII
PEMENUHAN NUTRISI PADA LANSIA

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan usia pada Bab Pasal 1
Ayat 2 yang berbunyi “lanjut usia adalah seorang yang mencakup usia 60 tahun
keatas”. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua
merupakan masa hidup manusia yang terakhir, yang pada masa ini seseorang
mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial sedikit sampai tidak mrlakukan
tugasnya sehari-hari lagi hingga bagi kebanyakan oaring masa tua itu merupakan
masa yang kurang menyenangkan.
Sedangkan seorang menjadi lanjut usia dikerakan adanya beberapa proses
individual, antara lain :
a.

Umur biologis : fungsi berbagai sistem organnya dibandingkan dengan

orang lain pada umur yang sama
b.

Umur Psikogis : kapasitas adaptasi individu dibandingkan dengan orang

lain pada umur kronologis yang sama.
c.

Umur sosial : sejauh mana individu dapat melakukan peran sosial

dibandingkan dengan anggota masyarakat dibandingkan dengan anggota
masyarakat lain pada umur kronologis yang sama.
d.

Umur fungsional : tingkat kemampuan individu untuk berfungsi

dimasyarakat dibandingkan dengan orang lain pada umur kronologis yang sama.
Berkaitan dengan perubahan, kemudian Hurlock (1990) mengatakan
bahwa perubahan yang dialami oleh setiap orang akan mempengaruhi minatnya
terhadap perubahan tersebut dan akhirnya mempengaruhi pola hidupnya.
Bagaimana sikap yang ditunjukan apakah memuaskan atau tidak memuaskan, hal
ini tergantung dari pengaruh perubahan terhadap peran dan pengalaman
pribadinya. Perubahan yang diminati oleh para lanjut usia adalah perubahan yang
berkaitan dengan masalah peningkatan kesehatan, ekonmi atau pendapatan dan
peran sosial (Goldstein, 1992).
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A.

Tujuan Kebutuhan Nutrisi Pada Lansia.
1) Terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, sosial dan psikologis lanjut
usia secara memadai serta teratasinya masalah-masalah akibat usia
lanjut.
2) Terlindunginya lanjut usia dari perlakuan yang salah.
3) Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi lanjut usia.
4) Terpeliharanya hubungan yang harmonis antara lanjut usia dengan
keluarga dan lingkungan.
5) Terbentuknya keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
pelayanan terhadap lanjut usia.
6) Melembaganya nilai-nilai penghormatan terhadap lanjut usia.
7) Tersedianya pelayanan alternative diluar pelayanan panti sosial bagi
lanjut usia.

B.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi Pada Lansia

1) Berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi
atau ompong.
2) Berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan terhadap
cita rasa manis, asin, asam, dan pahit.
3) Esophagus/kerongkongan mengalami pelebaran.
4) Rasa lapar menurun, asam lambung menurun.
5) Gerakan usus atau gerak peristaltic lemah dan biasanya menimbulkan
konstipasi.
6) Penyerapan makanan di usus menurun.

C.

Masalah Gizi Pada Lansia
1) Gizi berlebih
Gizi berlebih pada lansia banyak terjadi di negara-negara
barat dan kota-kota besar. Kebiasaan makan banyak pada waktu
muda menyebabkan berat badan berlebih, apalai pada lansia
penggunaan kalori berkurang karena berkurangnya aktivitas fisik.
Kebiasaan makan itu sulit untuk diubah walaupun disadari untuk
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mengurangi makan. Kegemukan merupakan salah satu pencetus
berbagai penyakit, misalnya : penyakit jantung, kencing manis, dan
darah tinggi.
2) Gizi kurang
Gizi kurang sering disebabkan oleh masalah-masalah
social ekonomi dan juga karena gangguan penyakit. Bila konsumsi
kalori terlalu rendah dari yang dibutuhkan menyebabkan berat
badan kurang dari normal. Apabila hal ini disertai dengan
kekurangan protein menyebabkan kerusakan-kerusakan sel yang
tidak dapat diperbaiki, akibatnya rambut rontok, daya tahan
terhadap penyakit menurun, kemungkinan akan mudah terkena
infeksi.

3) Kekurangan vitamin
Bila konsumsi buah dan sayuran dalam makanan kurang
dan ditambah dengan kekurangan protein dalam makanan
akibatnya nafsu makan berkurang, penglihatan menurun, kulit
kering, penampilan menjadi lesu dan tidak bersemangat.

D.

Pemantauan Status Nutrisi
1) Penimbangan Berat Badan
a. Penimbangan BB dilakukan secara teratur minimal 1 minggu
sekali, waspadai peningkatan BB atau penurunan BB lebih dari
0.5 Kg/minggu. Peningkatan BB lebih dari 0.5 Kg dalam 1
minggu beresiko terhadap kelebihan berat badan dan penurunan
berat badan lebih dari 0.5 Kg /minggu menunjukkan
kekurangan berat badan.
b. Menghitung berat badan ideal pada dewasa :
Rumus : Berat badan ideal = 0.9 x (TB dalam cm – 100)
Catatan untuk wanita dengan TB kurang dari 150 cm dan pria
dengan TB kurang dari 160 cm, digunakan rumus :
Berat badan ideal = TB dalam cm – 100
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Jika BB lebih dari ideal artinya gizi berlebih Jika BB kurang
dari ideal artinya gizi kurang

2) Kekurangan kalori protein
Waspadai lansia dengan riwayat : Pendapatan yang kurang, kurang
bersosialisasi, hidup sendirian, kehilangan pasangan hidup atau
teman, kesulitan mengunyah, pemasangan gigi palsu yang kurang
tepat, sulit untuk menyiapkan makanan, sering mangkonsumsi
obat-obatan yang mangganggu nafsu makan, nafsu makan
berkurang, makanan yang ditawarkan tidak mengundang selera.
Karena hal ini dapat

menurunkan asupan protein bagi lansia,

akibatnya lansia menjadi lebih mudah sakit dan tidak bersemangat.
3) Kekurangan vitamin D
Biasanya terjadi pada lansia yang kurang mendapatkan paparan
sinar matahari, jarang atau tidak pernah minum susu, dan kurang
mengkonsumsi vitamin D yang banyak terkandung pada ikan, hati,
susu dan produk olahannya.

E.

Pemenuhan Nutrisi Untuk Lansia
Lansia berisiko tinggi mengalami masalah nutrisi. Hal ini
cukup beralasan sehingga prevelansi yang tinggi mengenai masalah
nutrisi pada lansia ini telah menjadi sorotan dalam sejumlah survei
(DHSS, 1997; Coates, 1985; Lehman, 1889) karna terdapat fakta
bahwa sebagian besar lansia di komunitas mengalami masalah nutrisi.
1) Gizi tepat untuk lansia
 Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan gizinya
yaitu kebutuhan energi memang lebih rendah dari pada usia
dewasa muda (turun sekitar 5-10%), kebutuhan protein sebesar
1

gr/kg

BB,

kebutuhan

lemak

berkurang,

kebutuhan

karbohidrat cukup (sekitar 50%), kebutuhan vitamin dan
mineral sama dengan usia dewasa muda. Atau dengan cara
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praktis melihat di DKGA (Daftar Kecukupan Gizi yang
Dianjurkan)
 Menu yang disajikan untuk lansia harus mengandung gizi yang
seimbang yakni mengandung sumber zat energi, sumber zat
pembangun dan sumber zat pengatur. Dalam hal ini kita bisa
mengacu pada makanan empat sehat lima sempurna.
 Karena lansia mengalami kemunduran dan keterbatasan maka
konsistensi dan tekstur atau bentuk makanan harus disesuaikan.
Sebagai contoh : gangguan pada gigi (gigi tanggal/ompong),
maka bentuk makanannya harus lunak, misal nasi ditim, lauk
pauk dicincang (ayam disuwir, daging sapi dicincang/digiling)
 Makanan yang kurang baik bagi lansia adalah makanan
berlemak tinggi seperti seperti jerohan (usus, hati, ampela, otal
dll), lemak hewan, kulit hewan (misal kulit ayam, kulit sapi,
kulit babi dll), goreng-gorengan, santan kental. Karena seperti
prinsip yang disebutkan tadi bahwa kebutuhan lemak lansia
berkurang dan pada lansia mengalami perubahan proporsi
jaringan lemak. Hal ini bukan berarti lansia tidak boleh
mengkonsumsi lemak. Lansia harus mengkonsumsi lemak
namun dengan catatan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai
contoh misalnya bila menu hari ini lauknya sudah digoreng,
maka sayurannya lebih baik sayur yang tidak bersantan seperti
sayur bening, sayur asam atau tumis. Bila hari ini sayurnya
bersantan maka lauknya dipanggang, dikukus, dibakar atau
ditim.


Lansia harus diberi pengertian untuk mengurangi atau kalau
bisa menghindari makanan yang mengandung garam natrium
yang tinggi. Contoh bahan makanan yang mengandung garam
natrium yang tinggi adalah garam dapur, vetsin, daging
kambing, jerohan, atau makanan yang banyak mengandung
garam dapur misalnya ikan asin, telur asin, ikan pindang.
Mengapa lansia harus menghindari makanan yang mengandung
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garam natrium yang tinggi ? Hal ini dikarenakan pada lansia
mudah mengalami hipertensi. Hal ini, seperti yang dijelaskan
tadi bahwa elastisitas pembuluh darah telah menurun dan
terjadi

penebalan

di

dinding

pembuluh

darah

yang

mengakibatkan mudahnya terkena hipertensi. Selain itu indera
pengecapan pada lansia mulai berkurang, terutama untuk rasa
asin, sehingga rasa asin yang cukup-pun terasa masih kurang
bagi mereka, lalu makanan ditambah garam yang banyak, hal
ini akan meningkatkan tekanan darah pada lansia. Jadi kita
memang perlu sampaikan kepada lansia bahwa panduan rasa
asinnya tidak bisa lagi dipakai sebagai ukuran, karena bila
dengan panduan asin dari lansia, untuk kita yang belum lansia
akan terasa asin sekali.
 Lansia harus memperbanyak makan buah dan sayuran, karena
sayur dan buah banyak mengandung vitamin, mineral dan serat.
Lansia sering mengeluhkan tentang konstipasi/susah buang air
besar, nah dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang kaya
akan serat maka akan melancarkan buang air besar. Untuk
buah, utamakan buah yang bisa dimakan dengan kulitnya
karena seratnya lebih banyak. Dengan mengkonsumsi sayuran
dan buah sebenarnya lansia tidak perlu lagi mengkonsumsi
suplemen makanan.
 Selain konsumsi sayur dan buah, Lansia harus banyak minun
air putih. Kebutuhan air yakni 1500 – 2000 ml atau 6 -8 gelas
perhari. Air ini sangat besar artinya karena air menjalankan
fungsi tubuh, mencegah timbulnya penyakit di saluran kemih
seperti kencing batu, batu ginjal dan lain-lain. Air juga sebagi
pelumas bagi fungsi tulang dan engselnya, jadi bila tubuh
kekurangan cairan maka fungsi, daya tahan dan kelenturan
tulang juga berkurang. Air juga berguna untuk mencegah
sembelit, karena untuk penyerapan makanan dalam usus
memerlukan air.
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2) Perencanaan Makanan Untuk Lansia
Perencanaan makan secara umum
a. Makanan harus mengandung zat gizi dari makanan yang
beraneka ragam, yang terdiri dari : zat tenaga, zat pembangun
dan zat pengatur.
b. Perlu diperhatikan porsi makanan, jangan terlalu kenyang.
Porsi makan hendaknya diatur merata dalam satu hari sehingga
dapat makan lebih sering dengan porsi yang kecil. Contoh
menu : Pagi : Bubur ayam Jam 10.00 : Roti Siang : Nasi,
pindang telur, sup, papaya Jam 16.00 : Nagasari Malam : Nasi,
sayur bayam, tempe goreng, pepes ikan, dan pisang.
c. Banyak minum dan kurangi garam, dengan banyak minum
dapat

memperlancar

pengeluaran

sisa

makanan,

dan

menghindari makanan yang terlalu asin akan memperingan
kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya darah
tinggi.
d. Batasi makanan yang manis-manis atau gula, minyak dan
makanan yang berlemak seperti santan, mentega dll.
e. Bagi pasien lansia yang prose penuaannya sudah lebih lanjut
perlu diperhatikanhal-hal sebagai berikut :
 Makanlah ; makanan yang mudah dicerna
 Hindari : makanan yang terlalu manis, gurih, dan goringgorengan
 Bila : kesulitan mengunyah karena gigirusak atau gigi
palsu kurang baik, makanan harus lunak/lembek atau
dicincang
 Makandalam porsi kecil tetapi sering
 Makanan selingan atau snack, susu, buah, dan sari buah
sebaiknya diberikan
f. Batasi minum kopi atau teh, boleh diberikan tetapi harus
diencerkan sebab berguna pula untuk merangsang gerakan usus
dan menambah nafsu makan.
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g. Makanan mengandung zat besi seperti : kacang-kacangan, hati,
telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau.
h. Lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara
dikukus, direbus, atau dipanggang kurangi makanan yang
digoreng

BAB VIII
KEBUTUHAN SPIRITUAL DAN MENJELANG AJAL
A. Spiritual
1. Definisi Spiritual
Spiritual

adalah kebutuhan dasar dan pencapaian tertinggi seorang

manusia dalam kehidupannya tanpa memandang suku atau asal-usul. Kebutuhan
dasar tersebut meliputi: kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, cinta
kasih, dihargai dan aktualitas diri. Aktualitas diri merupakan sebuah tahapan
Spiritual

seseorang, dimana berlimpah dengan kreativitas, intuisi, keceriaan,

sukacita, kasih sayang, kedamaian, toleransi, kerendahatian serta memiliki tujuan
hidup yang jelas (Maslow 1970, dikutip dari Prijosaksono, 2003).
Spiritual adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa
dan Maha Pencipta (Hamid, 1999). Spiritual juga disebut sebagai sesuatu yang
dirasakan tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain, yang dapat
diwujudkan dengan sikap mengasihi orang lain, baik dan ramah terhadap orang
lain,

menghormati setiap orang untuk membuat perasaan senang seseorang.

Spiritual adalah kehidupan, tidak hanya doa, mengenal dan mengakui Tuhan
(Nelson, 2002).
Menurut Mickley et al (1992) menguraikan Spiritual sebagai suatu yang
multidimensi yaitu dimensi eksitensial dan dimensi agama. Dimensi eksistensial
berfokus pada tujuan dan arti kehidupan, sedangkan dimensi agama lebih
berfokus pada hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Spiritual
sebagai konsep dua dimensi, dimensi vertikal sebagai hubungan dengan Tuhan
atau Yang Maha Tinggi yang menuntun kehidupan seseorang, sedangkan dimensi
horizontal adalah hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain dan
lingkungan. Terdapat hubungan terus-menerus antara dua dimensi tersebut (Stoll,
1989; dikutip dari Kozier, Erb, Blais & Wilkinson, 1995).
Beberapa istilah yang membantu dalam pemahaman tentang spiritual
adalah : kesehatan spiritual adalah rasa keharmonisan saling kedekatan antara diri
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dengan orang lain, alam, dan lingkungan yang tertinggi (Hungelmann et al, 1985
dalam Potter & Perry, 1995).
Ketidakseimbangan spiritual (Spirituality Disequilibrium) adalah sebuah
kekacauan jiwa yang terjadi ketika kepercayaan yang dipegang teguh tergoncang
hebat. Kekacauan ini seringkali muncul ketika penyakit yang mengancam hidup
berhasil didiagnosis (Taylor, 2002 dikutip dari Young, 2007).
2.

Karakteristik Spiritual

Terdapat beberapa karakteristik Spiritual yang meliputi :
a.

Hubungan dengan diri sendiri
Merupakan kekuatan dari dalam diri seseorang yang meliputi pengetahuan diri

yaitu siapa dirinya, apa yang

dapat dilakukannya dan juga sikap yang

menyangkut kepercayaan pada diri-sendiri, percaya pada kehidupan atau masa
depan, ketenangan pikiran, serta keselarasan dengan diri-sendiri. Kekuatan yang
timbul dari diri seseorang membantunya menyadari makna dan tujuan hidupnya,
diantaranya memandang pengalaman hidupnya sebagai pengalaman yang positif,
kepuasan hidup, optimis terhadap masa depan, dan tujuan hidup yang semakin
jelas (Kozier, Erb, Blais & Wilkinson, 1995).
Kepercayaan

(Faith). Menurut Fowler dan keen (1985) kepercayaan bersifat

universal, dimana merupakan penerimaan individu terhadap kebenaran yang tidak
dapat dibuktikan dengan pikran yang logis. Kepercayaan dapat memberikan arti
hidup dankekuatan bagi individu ketika mengalami kesulitan atau stress.
Mempunyai kepercayaan berarti mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau
seseorang sehingga dapat memahami kehidupan manusia dengan wawasan yang
lebih luas.
Harapan (Hope). Harapan berhubungan dengan ketidakpastian dalam hidup dan
merupakan suatu proses interpersonal yang terbina melalui hubungan saling
percaya dengan orang lain, termasuk dengan Tuhan. Harapan sangat penting bagi
individu untuk mempertahankan hidup, tanpa harapan banyak orang menjadi
depresi dan lebih cenderung terkena penyakit (Grimm, 1991)

79

Makna atau arti dalam hidup (Meaning of live). Perasaan mengetahui makna
hidup, yang kadang diidentikan dengan perasaan dekat dengan Tuhan , merasakan
hidup sebagai suatu pengalaman yang positif seperti membicarakan tentang situasi
yang nyata, membuat hidup lebih terarah, penuh harapan tentang masa depan,
merasa mencintai dan dicintai oleh orang lain (Puchalski, 2004) .
b.

Hubungan dengan orang lain
Hubungan ini terbagi atas harmonis dan tidak harmonisnya hubungan

dengan orang lain. Keadaan harmonis meliputi pembagian waktu, pengetahuan
dan sumber secara timbal balik, mengasuh anak, mengasuh orang tua dan orang
yang sakit, serta meyakini kehidupan dan kematian. Sedangkan kondisi yang tidak
harmonis mencakup konflik dengan orang lain dan resolusi yang menimbulkan
ketidakharmonisan dan friksi, serta keterbatasan asosiasi (Kozier, Erb, Blais &
Wilkinson, 1995). Hubungan dengan orang lain lahir dari kebutuhan akan
keadilan dan kebaikan, menghargai kelemahan dan kepekaan orang lain, rasa
takut akan kesepian, keinginan dihargai dan diperhatikan, dan lain sebagainya.
Dengan demikian apabila seseorang mengalami kekurangan ataupun mengalami
stres, maka orang lain dapat memberi bantuan psikologis dan sosial (Carm &
Carm, 2000).
Maaf dan pengampunan

(forgiveness). Menyadari kemampuan untuk

menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri seperti marah,
mengingkari, rasa bersalah, malu, bingung, meyakini bahwa Tuhan sedang
menghukum serta mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari
suatu kejadian atau penderitaan. Dengan pengampunan, seorang individu dapat
meningkatkan koping terhadap stres, cemas, depresi dan tekanan emosional,
penyakit fisik serta meningkatkan perilaku sehat dan perasaan damai (Puchalski,
2004).
Cinta kasih dan dukungan sosial (Love and social support). Keinginan
untuk menjalin dan mengembangkan hubungan antar manusia yang positif
melalui keyakinan, rasa percaya dan cinta kasih. Teman dan keluarga dekat dapat
memberikan bantuan dan dukungan emosional untuk melawan banyak penyakit.
Seseorang yang mempunyai pengalaman cinta kasih dan dukungan sosial yang
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kuat cenderung untuk menentang perilaku tidak sehat dan melindungi individu
dari penyakit jantung (Hart, 2002).
c.

Hubungan dengan alam
Harmoni merupakan gambaran hubungan seseorang dengan alam yang

meliputi pengetahuan tentang tanaman, pohon, margasatwa, iklim dan
berkomunikasi dengan alam serta melindungi alam tersebut (Kozier, Erb, Blais &
Wilkinson, 1995).
Rekreasi

(Joy).

Rekreasi merupakan kebutuhan spiritual seseorang dalam

menumbuhkan keyakinan, rahmat, rasa terima kasih, harapan dan cinta kasih.
Dengan rekreasi seseorang dapat menyelaraskan antara jasmani dan rohani
sehingga timbul perasaankesenangan dan kepuasaan dalam pemenuhan hal-hal
yang dianggap penting dalam hidup seperti nonton televisi, dengar musik, olah
raga dan lain-lain (Puchalski, 2004).
Kedamaian (Peace). Kedamaian merupakan keadilan, rasa kasihan dan kesatuan.
Dengan kedamaian seseorang akan merasa lebih tenang dan dapat meningkatkan
status kesehatan (Hamid, 2000).
d.

Hubungan dengan Tuhan
Meliputi

agama maupun tidak agamais.

Keadaan ini

menyangkut

sembahyang dan berdoa, keikutsertaan dalam kegiatan ibadah, perlengkapan
keagamaan, serta bersatu dengan alam (Kozier, Erb, Blais & Wilkinson, 1995).
Dapat disimpulkan bahwa seseorang terpenuhi kebutuhan

Spiritual

apabila

mampu merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di
dunia/kehidupan, mengembangkan arti penderitaan serta meyakini hikmah dari
satu kejadian atau penderitaan, menjalin hubungan yang positif dan dinamis,
membina integritas personal dan merasa diri berharga, merasakan kehidupan yang
terarah terlihat melalui harapan dan mengembangkan hubungan antar manusia
yang positif (Hamid, 1999).
3.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Spiritual

Menurut Taylor (1997) dan Craven & Hirnle (1996) dalam Hamid (2000), faktor
penting yang dapat mempengaruhi Spiritual seseorang adalah :
a.

Tahap perkembangan
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Spiritual berhubungan dengan kekuasaan non material, seseorang harus memiliki
beberapa kemampuan berfikir abstrak sebelum mulai mengerti spiritual dan
menggali suatu hubungan dengan yang Maha Kuasa. Hal ini bukan berarti bahwa
Spiritual tidak memiliki makna bagi seseorang.
b.

Peranan keluarga penting dalam perkembangan Spiritual individu.

Tidak begitu banyak yang diajarkan keluarga tentang Tuhan dan agama, tapi
individu belajar tentang Tuhan, kehidupan dan diri sendiri dari tingkah laku
keluarganya. Oleh karena itu keluarga merupakan lingkungan terdekat dan dunia
pertama dimana individu mempunyai pandangan, pengalaman tehadap dunia yang
diwarnai oleh pengalaman dengan keluarganya (Taylor, Lillis & LeMone, 1997).
c.

Latar belakang etnik dan budaya

Sikap, keyakinan dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial
budaya. Pada umumnya seseorang akan mengikut i tradisi agama dan spiritual
keluarga. Anak belajar pentingnya menjalankan kegiatan agama, termasuk nilai
moral dari hubungan keluarga dan peran serta dalam berbagai bentuk kegiatan
keagamaan.
d.

Pengalaman hidup sebelumnya

Pengalaman hidup baik yang positif maupun negatif dapat mempengaruhi
Spiritual sesorang dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang
mengartikan secara spiritual pengalaman tersebut (Taylor, Lilis dan Lemon,
1997). Peristiwa dalam kehidupan seseorang dianggap sebagai suatu cobaan yang
diberikan Tuhan kepada manusia menguji imannya.
e.

Krisis dan perubahan

Krisis dan perubahan dapat menguatkan kedalam spiritual seseorang.

Krisis

sering dialami ketika seseorang menghadi penyakit, penderitaan, proses spenuaan,
kehilangan dan bahkan kematian, khususnya pada pasien dengan penyakit
terminalatau dengan prognosis yang buruk. Perubahan dalam kehidupan dan krisis
yang dihadapi tersebut merupakan pengalaman spiritual yang bersifat fiskal dan
emosional (Toth, 1992; dikutip dari Craven & Hirnle, 1996).
f.

Terpisah dari ikatan spiritual

Menderita sakit terutama yang bersifat akut, sering kali membuat individu merasa
terisolasi dan kehilangan kebebasan pribadi dan sistem dukungan sosial.
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Kebiasaan hidup sehari-hari juga berubah, antara lain tidak dapat menghadiri
acara resmi, mengikuti kegiatan keagamaan atau tidak dapat berkumpul dengan
keluarga atau teman dekat yang bisa memberikan dukungan setiap saat diinginkan
(Hamid, 2000)
g.

Isu moral terkait dengan terapi

Pada kebanyakan agama, proses penyembuhan dianggap sebagai cara Tuhan
untuk menunjukan kebesaran-Nya, walaupun ada juga agama yang menolak
intervensi pengobatan (Hamid, 2000).
4.

Perkembangan Spiritual pada Lansia

Kelompok usia pertengahan dan lansia mempunyai lebih banyak waktu untuk
kegiatan agama dan berusaha untuk mengerti agama dan berusaha untuk mengerti
nilai-nilai agama yang diyakini oleh generasi muda. Perasaan kehilangan karena
pensiun dan tidak aktif serta menghadapi kematian orang lain (saudara,
sahabat)menimbulkan rasa kesepian dan mawas diri. Perkembangan filosofis
agama yang lebih matang sering dapat membantu orang tua untuk menghadapi
kenyataan, berperan aktif dalam kehidupan dan merasa berharga serta lebih dapat
menerima kematian sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolak atau dihindarkan
(Hamid, 2000).
5.
Terapi

Terapi Psikoreligius
terhadap

orang sakit

seharusnya

dilaksankan

secara

82iagnose

(menyeluruh) yang meliputi bilogis, psikologis, sosial, dan spiritualnya. Menurut
Dadang Hawari, pendekatan spiritual di kalangan rumah sakit memang perlu
dimasyarakatkan, dimana harus ada rohaniawan yang datang ke rumah sakit
secara berkala dan mendoakan penyembuhan.
Menurut kajian Howard Clinebell, yang dikutip Dadang Hawari, menyatakan
bahwa pada dasarnya manusia memiliki 10 kebutuhan 82iagnose82:
1)

Kepercayaan Dasar.

2)

Makna hidup secara 82iagnose dan horizontal.

3)

Komitmen peribadatan ritual dan hubungannya dengan keseharian.

4)

Kebutuhan pengisian keimanan dan kontinuitas hubungan dengan tuhan.

5)

Bebas dari rasa salah dan dosa.

6)

Self acceptance and self esteem.
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7)

Rasa aman, terjamin, dan keselamatan masa depan.

8)

Tercapainya derajat dan martabat yang semakin tinggi serta integritas

pribadi.
9)

Terpeliharanya interaksi dengan alam.

10)

Hidup dalam masyarakat yang 83iagnose83.

6.

Terapi Spiritual
Terapi spiritual adalah sebuah terapi dengan pendekatan terhadap

kepercayaan yang dianut oleh klien, pendekatan ini dilakukan oleh seorang
pemuka agama dengan cara memberikan pencerahan, kegiatan ini dilakukan
minimal 1 kali seminggu untuk semua klien dan setiap hari untuk pasien.
Terapi spiritual berbeda dengan berdoa, doa tersebut ditiupkan disebuah
gelas berisi air minum kemudian meminta klien meminum air tersebut, meskipun
sama – sama menggunakan sebuah perilaku dalam sebuah agama atau
kepercayaan tetapi akan sangat berbeda dengan terapi spiritual.
Terapi spiritual lebih cenderung untuk menyentuh satu sisi spiritualitas
manusia, mengaktifkan titik godspot dan mengembalikan klien ke sebuah
kesadaran darimana dia berasal, 83iagnos mengapa manusia diciptakan, tugas –
tugas yang harus dilakukan manusia didunia, beberapa hal yang pantas dilakukan
didunia, hal – hal yang tak pantas dilakukan didunia, mengembalikan manusia ke
kesucian, mengembalikan sebuah kertas yang berisikan tulisan tinta kembali
menjadi selembar kertas putih.
Terapi spiritual dalam bentuk dilakukan disebuah ruangan tertentu,
pembicara yang sudah menguasai komunikasi terapeutik memberikan pencerahan
tentang hakekat mengapa manusia diciptakan, mengenalkan tujuan manusia
diciptakan dll, pencerahan – pencerahan ini bertujuan mengurangi manusia
terhadap keinginan dan memprioritaskan kebutuhan, meskipun kebutuhan bagi
setiap orang itu berbeda tetapi minimal dengan mengetahui kebutuhan dasar
manusia maka terapi ini akan membantu manusia kembali ke kesadaran awal
Terapi spiritual juga bisa dilakukan dalam bentuk bimbingan individu,
terapi dilakukan oleh satu perawat dengan satu pasien, perawat membacakan
sesuatu yang harus ditirukan oleh klien kemudian perawat meminta klien
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membaca bacaan tertentu sebanyak beberapa kali, selain itu membimbing klien
dalam proses ibadah.
7.

Tujuan Terapi Spiritual

a.

Mereduksi lamanya waktu perawatan klien gangguan psikis

b.

Memperkuat mentalitas dan konsep diri klien

c.

Klien dengan gangguan psikis berasal dari pesepsi yang salah terkait

dengan dirinya, orang lain dan lingkungan, dengan terapi spiritual maka klien
akan dikembalikan persepsinya terkait dengan dirinya, orang lain dan lingkungan.
d.

Mempunyai efek positif dalam menurunkan stres

8.

Teknik Terapi Spiritual

a.

Persiapan

Persiapan alat dan lingkungan:
1)

Persiapan perlengkapan ibadah (seperti kitab suci)

2)

Lingkungan yang hening sehingga klien dapat berkonsentrasi secara penuh

b.

Prosedur

Berikut adalah dua jenis prosedur pelaksanaan terapi spiritual yang diterapkan:
1)

Terapi spiritual dalam bentuk masal yang dilakukan di sebuah ruangan

tertentu. Pembicara yang sudah menguasai komunikasi terapeutik memberikan
pencerahan tentang hakikat mengapa manusia diciptakan dan mengenal tujuan
manusia diciptakan. Pencerahan bertujuan mengurangi manusia terhadap
keinginan dan memprioritaskan kebutuhan. Meskipun kebutuhan bagi setiap
orang berbeda, tetapi ini akan membantu manusia kembali ke dalam kesadaran
awal dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia.
2)

Terapi spiritual yang dilakukan dalam bentuk bimbingan individu. Terapi

dilakukan oleh satu petugas dengan satu klien, petugas membacakan sesuatu yang
harus ditirukan oleh klien kemudian petugas meminta klien membaca – bacaan
tertentu sebanyak beberapa kali.
Salah satu teknik respons rileksasi dengan menggunakan metode terapi
spiritualitas yaitu teknik respon relaksasi yang diperkenalkan oleh benson yaitu
suatu teknik pengobatan untuk menghilangkan nyeri, insomnia, dan kecemasan.
Cara pengobatan ini merupakan bagian pengobatan spiritual. Pada teknik ini
pengobatan sangat fleksibel dapat dilakukan dengan bimbingan mentor, bersama –
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sama maupun sendirian. Teknik ini merupakan upaya untuk memusatkan
perhatian pada suatu fokus dengan menyebut berulang-ulang kalimat ritual dan
menghilangkan pikiran yang menganggu umumnya dilakukan selama dua kali 30
menit dalam sehari.
Langkah-langkah respon relaksasi dapat dilakukan sebagai berikut:
1.

Pilihlah kalimat spiritual yang akan digunakan.

2.

Duduklah dengan santai.

3.

Tutup mata.

4.

Kendurkan otot-otot.

5.

Bernapaslah secara alamiah. Mulai mengucapkan kalimat spiritual yang
dibaca secara berulang ulang.

6.

Bila ada pikiran yang mengganggu , kembalilah fokuskan pikiran.

7.

Lakukan 10 sampai 20 menit. Jika sudah selesai, jangan langsung berdiri

duduklah dulu dan beristirahatlah . buka pikiran kembali . Barulah berdiri dan
melakukan kegiatan kembali.
9.

Kriteria Evaluasi

a.

Mengkaji proses dan hasil dari terapi spiritual menggunakan catatan
aktifitas terapi yang telah dilakukan.

b.

Menganalisis sesi yang telah dilakukan untuk melihat kekfektifan terapi.

c.

Menganalisis hasil dan catatan terapi sehingga perawat dapat mengetahui

progres teknik yang telah dilakukan klien dalam mengembangkan sesi.

86

B.

Menjelang Ajal
1. Pengertian
Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan dalam biologis. Semua
pasti mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit
atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan.
2. Tujuan
Memberikan perasaan tenang dan tentram kepada klien dalam menghadapi
maut dengan memberikan bantuan fisik

dan spiritual

sehingga

meringankan penderitaannya Memberi simpati dan kesan baik terhadap
keluarga klien.
3. Tahapan dalam menjelang ajal
1) Fase Denial
a. Beri keamanan emosional yaitu dengan memberikan sentuhan dan
ciptakan suasana tenang.
b. Konfirmasikan rasa takut terhahap sesuatu yang tidak diketahuinya
dengan menanyakan kepada klien apa yang di persepsikannya tentang
kehidupan setelah mati
c. Tanyakan tentang pengalaman klien menghadapi kematian yang di
ketahui klien, tanyakan apa saja ketakutan yang dihadapi proses
kematian
d. Menganjurkan klien untuk tetap diam dalam pertahanan dengan tidak
menghindar dari situasi sesungguhnya.
2) Fase anger
a.

Pertahankan sentuhan fisik dan suasana tenang dan juga rahasia
klien

b.

Membicarakan klien untuk mengekspresikan keinginan, apa yang
dan sedang terjadi pada mereka.

c.

Beri perhatian dan lingkungan yang nyaman dan cegah injury.

3) Fase Bargaining
a. Ajarkan klien agar dapat membuat keputusan dalam hidupnya yang
bermakna
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b. Dengarkan klien saat bercerita tentang hidupnya mengenai apa yang
diperolehnya, kesukaannya dan kegagalannya, kesenangan dan
keputusan yang dialaminya.
4) Fase depresi
a. Berikan kenyataan emosional yaitu dengan memberikan
sentuhan dan ciptakan lingkungan yang tenang
b. Perlakukan klien dengan sabar, penuh perhatiab dan tetap
realitas
c. Kaji pemikiran dan perasaan serta persepsi klienm jika salah
pengertian harusnya di klasifikasi.
d. Untuk klien yang tidak mau berkomunikasi secara verbal,
tetapkan support
5) Fase Acceptance
a. Bina hubungan saling percaya sehingga klien terbuka,
menanyakan dan mengklarifikasikan pemecahan masalah bila
klien di diagnosa penyakit terminal.
b. Identifikasikan dengan siapa klien ingin berbicara terbuka, beri
tahu keluarga untuk menghadapi masalah regresi yang akan
terjadi
c. Bantu klien memperoleh dan memberitahukan kualitas hidup
jika mungkin
d. Bantu klien dalam mengatur waktu agar merasa kepuasan
dalam hidup mereka
e. Pertahankan klien dengan orang-orang terdekat
f. Bantu klien dalam mendapatkan informasi bantu klien dalam
mendapatkan informasi dan apa yangdapat klien lakukan
dengan informasi yang diberikan olehnya.
g. Berikan jawaban terbuka dan jujur terhadap semua pertanyaan
yang diajukan klien
h. Tetap merespon dan mencari tahu bagaimana klien menerima
informasi sebelum mereka mencari kolaborasi lebih jauh
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4. Hak-hak asasi lansia menjelang ajal
1) Hak diperlakukan sebagaimana manusia yang hidup sampai ajal
tiba
2) Hak mempertahankan harapannya, tak peduli apapun perubahan
yang terjadi
3) Hak untuk tetap merasa punya harapan.
4) Hak mengekspresikan perasaan dan emosinya sehubungan dengan
kematian yang sedang dihadapinya
5) Hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan
perawatan
6) Hak untuk tidak meninggal dalam kesendirian
7) Hak untuk bebas dari rasa sakit
8) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan secara jujur
9) Hak untuk meninggal dalam damai dan bermartabat
10) Hak untuk mengharapkan bahwa kesucian raga manusia akan
dihormati setelah yang bersangkutan meninggal

5. Pendekatan Perawat
1) Pendekatan fisik
Perawatan fisik secara umum bagi 2 bagian yaitu :
a. Klien yang masih aktif, yang masih mampu bergerak tanpa
bantuan orang lain.
b. Klien yang pasif atau tidak dapat bangun yang mengalami
kelumpuhan atau sakit.
2) Pendekatan psikis
Perawatan mempunyai peranan untuk mengadakan pendekatan
edukatif pada klien lanjut usia, perawat dapat berperan sebagai
supporter, interpreter terhadap segala sesuatu yang asing, sebagai
penampung rahasia pribadi dan sebagai sahabat yang akrab.
3) Pendekatan sosial
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Mengadakan diskusi, tukar pikiran, dan bercerita merupakan upaya
perawatan dalam pendekatan social lebih tepat pendekatan pada
keluarga.
4) Pendekatan spiritual
Perawat harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin
dalam hubungannya dengan tuhan atau agama yang dianutnya,
terutama jika klien dalam keadaan sakit atau mendekati kematian.

90

DAFTAR PUSTAKA
Askham, J (1997), Mental health care for older people 6th ed, New York :
Churchill Livingstone
Azizah, L.M, 2011, Keperawatan Lanjut Usia, Yogyakarta : Graha Ilmu
Darmojo & Martono (1999), Buku ajar geriatri, Jakarta, Balai Penerbit FKUI
Darmojo & Martono (2009), Edisi IV, Buku ajar geriatri, Jakarta, Balai Penerbit
FKUI
Hogstel M.O (1995), Nursing care of the older adult in the hospital, nursing home
and community, New York : A Wiley Medical Publication.
Luekenote A.G (1998), Pocket guide to gerontologic assessment, Second edition,
Mosby year book, St Louis, Missouri.
McConnell & Matteson (1988), Gerontolical nursing, concept and practice,
Philadelphia : WB Saunders Company.
Miller AC, (1995), Nursing care of older adult, theory and practice, 2nd Ed,
Philadelphia, Lippincott Co.
Stanley, M & Beare , PG, 2007 , Buku ajar Keperawatan Gerontik, edisi 2,
Jakarta : EGC
Tyson L (1999), Gerontological nursing care, 1st Ed, Philadelphia, WB Saunders
Company
Depkes RI, (1999 - 2005), Berbagai buku pedoman kesehatan lansia
Buku kesehatan/keperawatan, majalah, artikel, dan bahan elektronik (internet)
terkait

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN KETERAMPILAN
UJIAN PRAKTIK KEPERAWATAN KOMUNITAS II
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN STIKes DHARMA HUSADA BANDUNG
SEMESTER IV TA 2014/ 2015
Peras
at:
Pengkajian Lansia
Nama Mahasiswa

Nama Mahasiswa

Penilaian
No
1
2
3

Butir Evaluasi

1

2

Penilaian
3
4
ASPEK HEAD

Jelaskan konsep pengkajian lansia
Jelaskan prinsip pengkajian pada lansia
Jelaskan teknik pendekatan klien lansia
ASPEK HAND

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Persiapan
peserta didik telah siap secara fisik, mental, dan sosial untuk
memberikan bantuan kepada klien
Klien telah memperoleh informasi dan setuju dan siap untuk
dilakukan pengkajian.
Peserta didik membawa alat tulis seperlunya di dalam saku. Kedua
tangan anda hendaknya tidak memegang apapun agar kesan ingin
membantu dapat dirasakan oleh klien.
Lingkungan untuk melakukan interaksi dengan klien hendaknya
cukup serasi untuk melakukan pendekatan (tidak gaduh, terlalu
panas atau dingin)
PELAKSANAAN
Pelajari dulu catatan/dokumentasi yang ada tentang klien
Perkenalkan nama anda kepada klien pada waktu yang tepat (klien
tidak sedang ingin menyendiri atau sedang sibuk) dan tanyakan
kebenaran namanya.
Mintalah izin klien untuk duduk di dekatnya; jarak dengan klien ± 1
m, bahu perawat sejajar dengan bahu klien, mata dapat saling
berpandangan langsung
Bila telah duduk, jelaskan lebih lanjut kepada klien tentang status
dan tujuan anda, hal-hal apa yang dapat anda lakukan untuk
membantunya, berapa lama dan kapan anda akan bersamanya.
Lakukan berbagai bantuan yang menunjukkan perhatian anda
pada klien, misalnya membersihkan dan atau memotong kuku
tangan dan kaki, membantu klien dalam mengubah posisi
duduk/tidur, menawarkan selimut bila udara dingin/angin dan lain
sebagainya.

Nama Mahasiswa

1

2

Penilaian
3

4

1

2

3

4

10
11
12
13
14
15

Pengkajian Riwayat Kesehatan
Pemeriksaan Fisik
Pengkajian psikososial dan spiritual
Pengkajian khusus lansia (isi sesuai tugas):
.............................................................
Buat kontrak untuk pertemuan berikutnya.
Pamitlah pada klien saat anda akan meninggalkannya (berpindah
ke klien lain dan atau istirahat/pulang
ASPEK HEART

1
2
3
4
5

Melakukan komunikasi secara terapeutik
Menghargai klien
Memperhatikan respon klien
Jaga Kerahasiaan klien
Sabar
Score total

NILAI :

Ket: Score 1 : kurang
Score 2 : sedang
Score 3 : baik
Score 4 : sangat baik
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Perasat: Role Play Posbindu

No
1
2
3

Butir Evaluasi

1

Nama Mahasiswa

Nama Mahasiswa

Nama Mahasiswa

Penilaian

Penilaian

Penilaian

2

3

4
ASPEK HEAD

1

2

3

Jelaskan pengertian posbindu
Jelaskan tujuan pelaksanaan posbindu
Jelaskan tahapan pelaksanaan posbindu
ASPEK HAND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Meja I
Pelaksanaan registrasi
Meja II
Pelaksanaan penimbangan BB
Pelaksanaan pengukuran TB
Pengisian IMT di KMS lansia
Meja III
Pelaksanaan pemeriksaan fisik
Pengisian hasil kesimpulan hasil pemeriksaan
fisik pada KMS lansia
Meja IV
Pelaksanaan Pemeriksaan HB Sahli
Meja V
Pre planning/SAP penyuluhan
Pelaksanaan penyuluhan
Pelayanan kesehatan: terapi modalitas
ASPEK HEART

1
2
3

Melakukan komunikasi secara terapeutik
Menghargai klien
Memperhatikan respon klien
Score total

NILAI :

Ket:

1. Sangat Kurang
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik

4

1

2

3

4

KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat karuniaNya Diktat Keperawatan gerontik ini dapat kami susun. Diktat ini disusun untuk
memberikan gambaran ruang lingkup materi atau bahan kajian keperawatan gerontik
kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memahami tentang semua bahan kajian
keperawatan gerontik. Diktat

ini diharapkan dapat menjadi acuan belajar bagi

mahasiswa untuk pencapaian kompetensi keperawatan gerontik.
Diktat ini tentunya masih banyak memiliki kekurangan, oleh sebab itu saran dan
masukan yang positif sangat kami harapkan demi perbaikan diktat ini. Mudahmudahan diktat ini bisa memberikan manfaat bagi yang membacanya.
Bandung, Juli 2014
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Kelompok 10 Asma

BAB II
PEMBAHASAN
A. Konsep Gangguan Sistem Pernafasan (Asma Bronkhiale)
1. Pengertian Asma
Asma adalah keadaan klinis yang ditandai oleh penyempitan bronkus yang
reversibel, dipisahkan oleh masa di mana ventilasi relatif mendekati normal (Price dan
Wilson, 1995: 149).
Asma adalah penyakit jalan nafas yang tidak dapat pulih yang terjadi karena
spasme bronkus disebabkan oleh berbagai penyebab misalnya alergen, infeksi,
latihan. Spasme bronkus meliputi konstriksi otot polos, edema mukosa dan mukus
berlebihan dengan perlengketan di jalan nafas pada tahap lanjut. (Hudak, 1997 : 565).
Smeltzer dan Bare (2002:611) berpendapat bahwa asma merupakan penyakit
jalan nafas obstruktif intermiten, reversibel di mana trakea dan bronkhi berespon
secara hiperaktif terhadap stimulasi tertentu.
Asma adalah penyakit obstruksi jalan nafas yang dapat pulih dan bersifat
intermiten yang ditandai oleh penyempitan jalan nafas, mengakibatkan dispnea, batuk
dan mengi (Baughman dan Hackley, 2000).
Sedangkan menurut The American Thoracic Society seperti dikutip Tanjung
(2003) asma adalah suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trakea dan
bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan manifestasi adanya penyempitan jalan
nafas yang luas dan derajatnya dapat berubah-ubah baik secara spontan maupun hasil
dari pengobatan.
Pendapat Price dan Wilson (1995), Smletzer dan Bare (2002) serta Baughman
dan Hackley (2000) mempunyai dasar pemikiran yang sama tentang asma yaitu suatu
penyakit jalan nafas karena terjadi obstruksi bronkus yang bersifat intermiten dan bisa
pulih.
2. Klasifikasi
Secara etiologis Tanjung (2003) membagi asma bronkial dalam 3 tipe:
a. Asma bronkial tipe non atopi (intrinsik)

Pada golongan ini, keluhan tidak ada hubungannya dengan paparan
(exposure) terhadap alergen dan sifat-sifatnya adalah: serangan timbul setelah
dewasa, pada keluarga tidak ada yang menderita asma, penyakit infeksi sering
menimbulkan serangan, ada hubungan dengan pekerjaan atau beban fisik,
rangsangan psikis mempunyai peran untuk menimbulkan serangan reaksi asma,
perubahan-perubahan cuaca atau lingkungan yang non spesifik merupakan keadaan
peka bagi penderita.
b. Asma bronkial tipe atopi (Ekstrinsik).
Pada golongan ini, keluhan ada hubungannya dengan paparan terhadap
alergen lingkungan yang spesifik. Kepekaan ini biasanya dapat ditimbulkan dengan
uji kulit atau provokasi bronkial.
Pada tipe ini mempunyai sifat-sifat: timbul sejak kanak-kanak, pada famili
ada yang menderita asma, adanya eksim pada waktu bayi, sering menderita rinitis.
c. Asma bronkial campuran (Mixed)
Pada golongan ini, keluhan diperberat baik oleh faktor-faktor intrinsik
maupun ekstrinsik.
3. Etiologi
Manurut Tanjung (2003) ada beberapa hal yang merupakan faktor predisposisi
dan presipitasi timbulnya serangan asma.
a. Faktor Predisposisi
Genetik. Dimana yang diturunkan adalah bakat alerginya, meskipun belum
diketahui cara penurunannya yang jelas. Karena adanya bakat alergi, penderita
sangat mudah terkena penyakit asma jika terpapar dengan faktor pencetus.
b. Faktor Presipitasi
1) Alergen
Alergen pencetus asma dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, yaitu:
(a) Inhalan (masuk melalui saluran pernafasan) contohnya debu, bulu
binatang, serbuk bunga, spora jamur, bakteri dan polisi.
(b) Ingestan (masuk melalui mulut) contoh makanan dan obat oral.
(c) Kontaktan (masuk melalui kontak dengan kulit) contoh perhiasan, logam.
2) Perubahan cuaca

Cuaca lembab dan hawa pegunungan yang dingin sering mempengaruhi asma.
Atmosfir yang mendadak dingin merupakan faktor pemicu terjadinya serangan
asma.
3) Stress
Stress/gangguan emosi dapat menjadi pencetus serangan asma, selain itu juga
bisa mamperberat serangan asma yang sudah ada.
4) Lingkungan kerja
Lingkungan kerja mempunyai hubungan langsung dengan sebab terjadinya
asma. Hal ini berkaitan dengan paparan alergen yang ada di lingkungan kerja.
5) Olah raga/ aktifitas jasmani yang berat
Sebagian besar penderita asma akan mendapat serangan jika melakukan
aktifitas jasmani atau olah raga yang berat. Lari cepat paling mudah
menimbulkan serangan asma. Serangan asma karena aktifitas biasanya terjadi
segera setelah aktifitas tersebut.
Sementara Sundaru (2001) dalam buku Ilmu Penyakit Dalam menyebutkan
bahwa faktor-faktor presipitasi (pencetus) serangan asma adalah:
a.

Infeksi saluran nafas: infeksi.

b.

Pemajanan terhadap alergen: tungau, debu rumah, bulu binatang.

c.

Pemajatan terhadap iritan: asap rokok, minyak wangi.

d.

Kegiatan jasmani: lari.

e.

Ekspresi emosional: takut, marah, frustasi.

f.

Obat-obatan aspirin, penyekat beta, anti inflamasi non steroid.

g.

Lingkungan kerja: uap zat kimia.

h.

Polusi udara: asap rokok.

i.

Pengawet makanan: suffit.

4. Patofisiologi
Asma merupakan obstruksi jalan nafas difus reversibel. Obstruksi disebabkan
oleh satu atau lebih dari tiga kemungkinan, pertama kontraksi otot-otot yang
mengelilingi bronki, yang menyempitkan jalan nafas, kedua pembengkakan membran
yang melapisi bronki dan yang ketiga adalah pengisian bronki dengan mukus yang
kental.
Beberapa individu dengan asma mengalami respon imun yang buruk terhadap
lingkungan mereka. Antibodi yang dihasilkan kemudian menyerang sel-sel mast
dalam paru. Pemajanan ulang terhadap antigen mengakibatkan ikatan antigen dengan

antibodi, menyebabkan pelepasan produk sel-sel mast (mediator) seperti histamin,
bradikinin dan prostaglandin serta anailaksis dari substansi yang beraeaksi lambat
(SRS-A). Pelepasan mediator ini dalam jaringan paru mempengaruhi otot polos dan
kelenjar jalan nafas, menyebabkan bronkospasme, pembengkakan membran mukosa
dan pembentukan mukus yang sangat banyak.
Sistem saraf otonom mempersarafi paru. Tonus otot bronkhial diatur oleh
impuls saraf vagal melalui sistem parasimpatis. Pada asma idiopatik atau alergi, ketika
ujung saraf pada jalan nafas dirangsang oleh faktor seperti infeksi, latihan, dingin,
merokok, emosi dan polutan, jumlah asetilkolin yang dilepas menjadi meningkat.
Pelepasan asetilkolin ini secara langsung menyebabkan bronkokontriksi juga
merangsang pembentuykan mediator kimiawi.
Reseptor α- dan b- adrenergik dari sistem saraf simpatis terletak dalam
bronkhi. Ketika reseptor α- adrenergik dirangsang, terjadi bronkokontriksi,
bronkodilatasi terjadi ketika reseptor b- adrenergik yang dirangsang. Keseimbangan
antara reseptor α- dan b- adrenergik dikendalikan terutama oleh siklik adenosin
monofosfat (cAMP). Stimulasi reseptor –alfa mengakibatkan penurunan cAMP, yang
mengarah pada peningkatan mediator kimiawi yang dilepaskan oleh sel-sel mast
bronkokontriksi. Stimulasi reseptor –beta mengakibatkan peningkatan cAMP, yang
menghanbat pelepasan mediator kimiawi dan menyebabkan bronkodilatasi. Teori
yang diajukan adalah bahwa penyekatan b- adrenergik terjadi pada individu dengan
asma. Akibatnya rentan terhadap peningkatan pelepasan mediator kimiawi dan
kontriksi otot polos (Smeltzer dan Bare, 2002).
Pada orang alergi mempunyai kecenderungan untuk membentuk sejumlah
antibody Ig E abnormal dalam jumlah besar dan anitibodi ini menyebabkan reaksi
alergi. Antibody ini terutama melekat pada sel mast yang terdapat pada interstitial
paru yang berhubungan erat dengan bronkhiolus dan bronkus kecil. Bila seseorang
menghirup alergen maka antibody Ig E meningkat, alergen bereaksi dengan antibody
yang telah terlekat pada sel mast dan menyebabkan sel ini akan mengeluarkan
berbagai macam zat diantaranya histamin, kemotaktik eosinofilik dan bradikinin. Efek
gabungan dari semua faktor-faktor ini akan menghasillkan edema lokal pada dinding
bronkhiolus kecil maupun sekresi mucus yang kental dalam lumen bronkhiolus dan
spasme otot polos bronkhiolus sehingga menyebabkan tahanan saluran nafas menjadi
meningkat sehinggan menyebabkan sukar bernafas (Tanjung, 2003).

5. Manifestasi Klinis
Manifestasi klinis yang muncul pada penderita asma menurut Smeltzer dan
Bare (2002) adalah batuk, dispnea dan mengi. Serangan asma biasanya bermula
mendadak dengan batuk dan rasa sesak dalam dada, disertai pernafasan lambat,
mengi, loborius. Tanda selanjutnya adalah sianosis sekunder terhadap hipoksia hebat
dan gejala-gejala retensi karbon dioksida, termasuk berkeringat, takikardia dan
pelebaran tekanan nadi.
Sedangkan Price dan Wilson (1995) mengidentifikasi gambaran klinis asma
adalah dispnea, nafas memanjang yang menimbulkan mengi, kadang muncul gelisah
yang diikuti nafas cepat dan batuk produktif. Gejala-gejala yang muncul menurut
Sibuea, Panggabean dan Gultom (1992) adalah batuk kering tanpa sputum, bising
nafas mengi (weezing), beberapa saat kemudian akan keluar sputum yang khas
tampak keputih-putihan dan spiral yang bercabang-cabang dan serangan akan
menghilang. Kadang gejala tidak menghilang spontan malahan bertambah berat.
Penderita menjadi sangat gelisah, nafas sangat sesak, pucat dan sianosis, nadi cepat
dan dapat hilang wakti inspirasi, mata menonjol, dada tampak mengembang.

6.

Komplikasi Asma
Menurut Sundaru (2001) jika asma tidak ditangani dengan baik akan dapat
menimbulkan komplikasi:
a.

Pneumotoraks

b.

Pneumodiastinum dan emfisema subkutis.

c.

Ateletaksis

d.

Aspergilosis bronkopulmoner alergik.

e.

Gagal nafas.

f.

Bronkitis

g.

Fraktur iga

7. Pemeriksaan Diagnostik
a. Analisa gas darah
Hanya dilakukan pada penderita dengan serangan asma berat atau status asmatikus.
Pada keadaan ini dapat terjadi hipoksemia, hiperkapnia dan asidosis respiratorik.
Pada asma ringan sampai sedang PaO2 normal sampai sedikit menurun, PaCO2
menurun dan terjadi alkalosis respiratorik. Pada asma yang berat PaO2 jelas

menurun, PaCO2 normal atau meningkat dan terjadi asidosis respiratorik (Sundaru,
2001:25).
b.

Uji provokasi bronkus
Dengan inhalasi histamin, asetilkolin, alergen. Penurunan FEV 1 sebesar 20% atau
lebih setelah tes provokasi merupakan petanda adanya hiperreaktivitas bronkus. Uji
provokasi dengan alergen, hanya dilakukan pada pasien yang alergi terhadap alergen
yang diuji (Sundaru, 2001:25).

c. Pemeriksaan spinometri.
Pemeriksaan ini dilakukan sebelum dan sesudah pemberian bronkodilator aerosol
golongan adrenergik. Peningkatan FEV atau FVC sebanyak lebih dari 20%
menunjukkan diagnosis asthma. Pemeriksaan spirometri selain penting untuk
menegakkan diagnosis, juga penting untuk menilai beratnya obstruksi dan efek
pengobatan (Sundaru, 2001:25).
d. Pemeriksan tes kulit.
Untuk menunjukkan adanya antibodi IgE hipersensitif yang spesifik dalam tubuh
(Sundaru, 2001:25).
e. Sputum.
Pemeriksaan sputum dilakukan untuk melihat adanya kristal-kristal charcot leyden
yang merupakan degranulasi dari kristal eosinofil, spiral curshmann, yakni yang
merupakan cast cell (sel cetakan) dari cabang bronkus. Adanya badan kreola adalah
karakteristik untuk serangan Asthma yang berat, karena hanya reaksi yang hebat saja
yang menyebabkan transudasi dari adema mukasa, sehingga terlepaslah sekelompok
sel – sel epitel dari perlekatannya (Sundaru, 2001:25).
f.

Pemeriksaan eosinofil total
Jumlah eosinofil total dalam darah sering meningkat pada penderita asma.
Pemeriksaan ini juga dapat dipakai sebagai patokan untuk menentukan cukup
tidaknya dosis kortokosteroid yang dibutuhkan pendrita asma. (Sundaru, 2001:25).

g. Radiologi
Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk menyingkirkan adanya proses patologik
diparu atau komplikasi asthma seperti pneumothorak, pneumomediastinum,
atelektosis dan lain – lain (Sundaru, 2001:25).
h. Elektrokardiogram
Menurut Tanjung (2003) gambaran elektrokardiografi yang terjadi selama serangan
asma dapat dibagi menjadi 3 bagian:

1) Perubahan aksis jantung, yakni pada umumnya terjadi right axis deviasi dan
clock wise rotation.
2) Terdapatnya tanda-tanda hipetrofi otot jantung, yaitu terdapatnya RBB (right
bundle branch block).
3) Tanda-tanda hipoksemia, yakni terdapatnya sinus tachycardia, SVES dan VES
atau terjadinya depresi segmen ST negative.

8. Penatalaksanaan
Prinsip umum pengobatan asma adalah:
a. Menghilangkan obstruksi jalan nafas dengan segera.
b.

Mengenal dan menghindari faktor-faktor yang dapat mencetuskan serangan asma.

c.

Memberikan penjelasan kepada penderita ataupun keluarga mengenai penyakit
asma, baik pengobatannya maupun tentang perjalanan penyakitnya sehingga
penderita mengerti tujuan pengobatan yang diberikan.

B. Management Pemenuhan Gangguan Sistem Pernafasan (Asma Bronkhiale) Dengan
Herbal
Penatalaksanaan Asma secara medis memerlukan waktu yang tidak sebentar,
biaya yang cukup mahal dan juga memerlukan kesabaran dari pasien karena penyakit ini
seringkali muncul kembali secara mendadak selama faktor pencetusnya masih ada.
Oleh sebab itu beberapa tanaman herbal yang berkhasiat untuk menghilangkan
obstruksi jalan nafas dapat menjadi pilihan tersendiri dan juga bisa dijadikan sebagai
kombinasi terapi Asma Bronkhiale yang diderita pasien.
Beberapa tanaman herbal yang berkhasiat untuk pengobatan Asma Bronkhiale
antara lain sebagai berikut :
1. Dadap ayam (Erythrina varigata Linn. Var. orientalis) Menyembuhkan asma
2. Jahe (Zingiber officinale Rosc.) Menghangatkan badan, menyembuhkan sakit
pinggang, asma, muntah, serta nyeri otot
3. Bunga Kenanga Kering
Bahan: 3 kuntum bunga kenanga kering dan 200 cc air.
Cara pengobatan: Bunga kenangan kering diseduh dengan 200cc air yang mendidih,
kemudian tutup rapat. Setelah agak dingin airnya diminum sekaligus.Minum ramuan
ini secara teratur setiap hari.
4. BuahCermai

Bahan: 6 biji buah cermai [ciremai], 2 siung bawang merah, 1/4 genggam akar kara, 8
buah

lengkeng

dan

2

gelas

air.

Cara pengobatan: Cuci bersih buah lengkeng, lalu ditumbuk dengan semua bahan
yang lain. Kemudian, rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1/2 gelas.Setelah dingin
airnya disaring dan diminum.
5. Daun Ki tolod
Bahan:

2

lembar

daun

ki

tolod

dan

2

gelas

air.

Cara pengobatan: Daun ki tolod dicuci bersih kemudian direbus dalam 2 gelas air
hingga tersisa 1 gelas. Setelah dingin, airnya disaring dan diminum.Lakukan
pengobatan ini dua kali sehari setiap pagi dan sore.

Resep-resep lain untuk membuat obat alami atau herbal untuk menangani Asma,
antara lain sebagai berikut :
1. Resep1
Bahan :
Daun

seledri

(Apium

graveolens)

3

tangkai

Daun

kapuk

(Ceiba

pentandra)

3

lembar

Garam

secukupnya

Gula
Air

aren
matang

secukupnya
½

Cara

gelas
Membuat

Cuci sampai bersih daun seledri dan daun kapuk, lalu tambahkan garam dan gula aren
secukupnya.Setelah semua bahan menjadi satu kemudian tumbuklah sampai lembut,
tambahkan air matang setengah gelas, aduk ramuan sampai bercampur rata, lalau
saring.
Minum ramuan secara rutin.Lakukan sebelum sarapan pagi.
2. Resep

2

Bahan
Bawang

putih

Madu
Air

1

gelas

Cara

Membuat

Iris kecil-kecil bawang putih lalu rebus hingga tinggal setengahnya. Tambahkan
madu,

aduk

sampai

rata.

Minum ramuan 2 x 1 hari. Tiap ramuan diminum sekali habis sampai sembuh.
Hindari rokok, udara dingin, cukup istirahat serta mandi dengan air hangat.

3. Resep 3
Bahan
Jahe

3

gr

Lengkuas

3

Daun

pacu

gr

kuda

Keningar

3

gr

3

Kencur

gr

3

Daun

gr

iler

Air

3

bersih

gr

2

gelas

Cara

Membuat

Setelah semua bahan dicuci bersih, jahe dan lengkuas diparut, kencur dihaluskaan
atau ditumbuk bersama keningar, setelah itu campur jahe, kengkuas, kencur dan
keningar yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan daun pacu kuda dan daun iler,
potong-potong seperlunya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah merebus
semua bahan dengan dua gelas air bersih, biarkan hingga airnya tinggal 1 gelas, saring
ramuan.
Minum obat herbal ini secara rutin.

4. Resep

4

Bahan
Daun

patikan

kerbau

beberapa

genggam

Air
Cara
Rebus

Membuat
sampai

mendidih

hingga

tinggal

1

gelas,

saring

Minum ramuan.
C. Cara Pencegahan TBC Paru dan Menghindari Penularan Penyakit
Cara penularan infeksi kuman (bakteri) tuberkulosis dari seorang yang menderita
TBC terhadap oarang lain ditentukan oleh banyaknya jumlah kuman (bakteri) yang
bersarang di dalam paru-paru penderita. Sumber penyebaran penularan TBC di udara bisa
berasal dari dahak yang berupa doplet yang keluar disaat penderita batuk atau

bersin.Banyaknya kuman (bakteri) pada paru-paru penderita penyakit TBC dapat
diperiksa dan dilihat melalui mikroskop yaitu pada pemeriksaan dahaknya.
Seperti kata pepatah bahwa “Mencegah lebih baik dari pada mengobati “,
pepatah ini juga berlaku dan harus kita garis bawahi dalam upayapencegahan TBC paru
agar kita terhindar dari penularan. Berikut ini adalah tips dan cara hidup sehat untuk
mencegah penularan infeksi penyakit TBC paru :
1. Tindakan pencegahan TBC paru oleh orang yang belum terinfeksi
a. Selalu berusaha mengurangi kontak dengan penderita TBC paru aktif.
b. Selalu menjaga standar hidup yang baik, caranya bisa dengan mengkonsumsi
nakanan yang bernilai gizi tinggi, menjaga lingkungan selalu sehat baik itu di
rumah maupun di tempat kerja (kantor), dan menjaga kebugaran tubuh dengan
cara menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berolah raga.
c. Pemberian vaksin BCG, tujuannya untuk mencegah terjadinya kasus infeksi TBC
yang lebih berat. Vaksin BCG secara rutin diberikan kepada semua balita.
2. Tindakan pencegahan TBC paru oleh penderita agar tidak menular
a. Bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi penederita TBC aktif tindakan yang
bisa dilakukan adalah menjaga kuman (bakteri) dari diri sendiri. Hal ini biasanya
membutuhkan waktu lamasampai beberapa minggu untuk masa pengobatan
dengan obat TBC hingga penyakit TBCsudah tidak bersifat menular lagi. Berikut
ini adalah beberapa tips dan cara untuk membantu menjaga pencegahan TBC agar
infeksi bakteri tidak menular kepada orang-orang di sekitar anda baik itu teman
atau keluarga di rumah.
b. Selama beberapa minggu menjalani pengobatan sebaiknya tidak berpergian ke
mana pun baik itu sekolah, tidak melakukan aktifitas di tempat kerja (ngantor),
dan tidak tidur sekamar dengan orang lain meskipun keluarga sendiri sebagai
usaha pencegahan TBC agar tidak menular.
c. Sifat dari kuman (bakteri) TBC adalah memiliki kemampuan menyebar lebih
mudah di dalam ruangan yang tertutup di mana udara tidak bergerak. Jika ventilasi
ruangan untuk sirkulasi udara kurang, bukalah jendela dan nyalakan kipas angin
untuk meniupkan udalah dari dalam ke luar ruangan.
d. Selalu menggunakan masker untuk menutup mulut kapan saja ketika didiagnosis
TBC. Hal ini merupakan langkah pencegahan TBC secara efektif dan jangan
membuang masker yang sudah tidak dipakai lagi pada tempat yang tepat dan
aman dari kemungkinan terjadinya penularan TBC ke lingkungan sekitar.

e. Jangan meludah di sembarangan tempat, meludah hendaknya pada wadah atau
tempat tertentu yang sudah diberi desinfektan atau air sabun.
f. Menghindari udara dingin dan selalu mengusahakan agar pancaran sinar matahari
dan udara segar dapat masuk secukupnya ke ruangan tempat tidur. Usahakan
selalu menjemur kasur, bantal, dan tempat tidur terutama di pagi dan di tempat
yang tepat.
g. Tidak melakukan kebiasaan sharing penggunaan barang atau alat. Semua barang
yang digunakan penderita TBC harus terpisah dan tidak boleh digunakan oleh
orang lain bai itu teman bahkan anak, istri dan keluarga. Perlu dingat dan
diperhatikan bahwa meraka yang sudah mengalami terkena penyakit infeksi TBC
dan menjadi penderita kemudian diobati dan sembuh kemungkinan bisa terserang
infeksi

kembali

jika

tidak

melalukan

pencegahan

TBC

dan

menjaga kesehatan tubuh.
h. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kadar karbohidrat dan protein
tinggi

3. Terapi Pencegahan Infeksi pada TB
No

Prosedur/Tindakan

1

Melakukan Persiapan
-

Klien
 Informed Consent

-

Alat/bahan
 Tempat Penampungan Sputum
 Larutan Desinfektan
 Air untuk pelarut desinfektan
 Air hangat untuk minum

-

Lingkungan
 Ruang yang tenang

2

Pelaksanaan
-

Klien dalam posisi duduk, terlebih dahulu
minum air hangat

-

Ambil nafas dalam melalui hidung dengan
perlahan, tahan nafas selama 3 detik ( hitung

Keterangan

dalam hati dengan mengatakan seratus, dua
ratus dan tiga ratus )
-

Monyonkan bibir seolah seperti mau bersiul,
hembuskan nafas dengan lambat melalui bibir
selama enam detik ( lakukan 3 Kali )

-

Menghirup udara keempat selama tiga detik,
konsentrasikan tenaga untuk mengeluarkan
sekret atau sputum

-

Keluarkan sputum dan tampung pada sputum
pot yang telah diberi cairan desinfektan

Kelompok 4 Live Review Therapy
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Life Review Therapy
Life review therapy adalah mengingat kembali masa-masa yang menyenangkan
dantidak menyenangkan atau mengembalikan daya ingat pada setiap pasien
danmembantu

meringankan

kecemasan

serta

ketegangan

yang

merupakan

faktor penyebab beberapa penyakit terutama skizofrenia.
Reminiscence therapy atau life review therapy adalah suatu terapi yang dilakukan
pada lansia yang menekankan pada pengalaman masa lalu lansia. Life review therapy
memiliki dampak yang positif bagi lansia.
Butler dan Lewis (1981) menjelaskan bahwa therapi review kehidupan adalah lebih
ekstensif daripada pengingatan kembali masa lampau secara sederhana, walaupun
kenang-kenangan merupakan komponen utama dalam pendekatan ini. Mereka juga
menjelaskan bahwa pemerolehan suatu otobiografi yang ekstensif dari manula adalah
penting (tergantung pada keragaman sumber misalnya : album keluarga, silsilah
keluarga), dengan membiarkan mereka mengatur hidupnya sendiri. Oleh karena itu,
konflik-konflik intrapsikis, hubungan keluarga, keputusan tentang keberhasilan dan
kegagalan, penyelesaian masalah dan klarifikasi dari nilai-nilai yang dimiliki manula
adalah potensial untuk memberikan keuntungan yang diperoleh melalui life review yang
dilakukan secara individu atau kelompok.

Tetapi review kehidupan dapat menjadi suatu pengalaman yang membuat frustasi
dan menyakitkan untuk banyak manulau yang mungkinmemperoleh dukungan emosional
dari seorang penasehat (konselor) selama periode waktu yang lama untuk mengatasi hasil
tambahan (by product) dari proses ini (putus asa, rasa bersalah, permusuhan).
Sherwood dan Mor (1980 : 867) menunjukan bahwa kenang-kenangan (life review)
therapy paling baik dipergunakan dalam suatu lingkungan yang suportif untuk
menciptakan kembali identitas orang yang sudah lanjut usia “untuk kembali dari keadaan
ketidaksesuaian (dissonance) yang disebabkan oleh kesadaran bahwa usia lanjut tidak
memungkinkan untuk menikmati hidup sepuas-puasnya seperti harapan dirinya dimasa
lampau”.
Sherwood dan Mor (1980) mencatat bahwa kenang-kenangan mungkin tidak cocok
bagi manula yang memiliki riwayat “kelainan sosial dan psikologis” . Juga kegunaanya
mungkin

terbatas

bagi

manula

yang

memiliki

sumber-sumber

interpersonal

(interpersonal resourses) seperti : anak, istri/suami, teman, cucu atau bagi mereka yang
kebutuhannya untuk tidak menerima pengalaman-pengalaman yang menyakitkan (dan
bagi mereka yang menjadikan penolakan sebagai pendekatan seumur hidup
terhadapmasalah-masalahnya) lebih besar dari keuntungan-keuntungan proses review
kehidupan (sebagai suatu persiapan untuk kematian) bukanlah cirri-ciri khusus bagi
manula secara keseluruhan ( Hayslip dan Martin, 1985).
B. Tujuan Life Review Therapy
1.

Memberikan kesempatan bersosialisasi, pengalihan, kesenangan, komunikasi

2.

Mengurangi isolasi sosial

3.

meningkatkan gairah hidup

4.

Meningkatkan kepuasan hidup

5.

Menciptakan kebersamaan kelompok

6.

Meningkatkan harga diri dengan menceritakan pengalaman hidupnya. Misalnya :
bercerita di masa mudanya.

7.

Mengurangi tanda-tanda terjadinya depresi

8.

Meningkatkan kualitas hidup seorang lansia.

9.

Membantu individu mencapai kesadaran diri dan memahami diri

10. Membantu beradaptasi terhadap stres dan melihat bagian dirinya dalam konteks
sejarah dan budaya

C. Manfaat life review therapy
1.

Proses komunikasi terapi psikososial, serta kegiatan rekreasi.

2.

Beberapa pengasuh lansia mengklaim terapi ini dapat meningkatkan harga diri dan
mengurangi gangguan perilaku pada pasien lansia yang mengalami demensia.

3.

Kenangan jangka panjang dapat bertahan bahkan dengan pasien yang mengalami
kesulitan memori jangka pendek

D. Langkah-langkah Life Review Therapy
1.

Membina hubungan saling percaya(memperkenalkan diri, jika baru pertama
kalimenjumpai klien)

2.

Menjelaskan (mengingatkan kembali) kepada klien urutankegiatan yang akan
dilakukan.

3.

Mempersiapkan alat-alat yang digunakan seperti musik, foto, video, biografi dan
beberapa objek dengan makna khusus dapat digunakan untuk memicu kenangan dan
berbagi cerita

4.

Melakukan kontrak waktu lamanya kegiatan berlangsung

E. Tipe Utama Life Review Therapy
1.

Simple atau positif reminiscence
Tipe ini untuk merefleksikan informasi dan kenangan serta perasaan yang
menyenangkan di masa lalu.Cara yang digunakan untuk mengetahui kenangan
tersebut adalah dengan menggunakan pertanyaan langsung dari terapis kepada
klien.Terapi ini bertujuan untuk membantu lansia dalam beradaptasi terhadap
kehilangan.Terapi ini dapat diterapkan secara individu maupun kelompok.

2.

Evaluativereminiscence
Tipe ini menyerupai life review yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah
atau konflik. Terapi ini cocok diberikan untuk individu.

3.

Offensive deffensive
Tipe ini berisi informasi yang tidak menyenangkan dan dapat menyebabkan
perilaku yang menimbulkan emosi.Tipe ini menyebabkan resolusi terhadap
informasi yang penuh konflik dan tidak menyenangkan.Terapi ini dapat diterapkan
pada individu atau kelompok.

F. Sembilan Kunci Sukses Pelaksanaan Life Review Therapy

1.

Menyediakan tempat yang tetap, nyaman, hangat dan cukup penerangan dan tidak
bising

2.

Angota kelompok yang ideal terdiri dari 5-6 orang

3.

Tanyakan pertanyaan yang relevan pada point-point penting dalam ceritanya

4.

Proses kegiatan tidak boleh terganggu, istirahat hanya pada waktu jeda

5.

Sediakan cukup waktu agar setiap anggota dapat mengekspresikan dirinya sesui
keinginan

6.

Berikan pertanyaan secara hati-hati agar tidak membuat malu ketika anggota tidak
dapat menjawab pertanyaan tersebut

7.

Menghargai sensitivitas pribadi dan tidak memaksakan bila anggota tidak mau
mengungkapkan sesuatu tentang dirinya

8.

Meminta peserta untuk membawa barang-barang pribadi yang dapat digunakan
dalam proses terapi untuk menstimulasi kenangan yang berkaitan dengan benda
tersebut

9.

Membantu anggota yang kebingungan untuk dapat fokus pada pikiran-pikirannya
untuk mengolaborasi suatu memori tertentu

Selain benda-benda kenangan, perawat juga berpedoman pada beberapa item
pertanyaan yang dikembangkan oleh Haights (1989 dalam Collins, 2006) yaitu beberapa
item pertanyaan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan terapi.Pertanyaan tersebut
berhubungan dengan pengalaman lansia pada masa anak, remaja, dewasa dan
pengalaman dengan keluarga dan di rumah, digunakan untuk mendapatkan kenangan
masa lalu melalui peristiwa yang terjadi.
a.

Kenangan pada masa anak-anak
Kenangan ini meliputi kenangan yang paling berkesan, kenangan bersama orang
tua dan saudara kandung.Kenangan yang ditinggalkan orang yang disayangi atau
kehilangan benda yang disenangi, dan kegiatan spiritual yang dikembangkan di
lingkungan keluarga.

b.

Kenangan pada masa remaja
Kenangan ini meliputi kenangan yang paling berkesan, orang yang terpenting
dalam kehidupan saat itu, pengalaman sulit dan solusi yang didapatkan ,kebahagiaan
yang diperoleh dan mendapatkan penghargaan dari orang lain

c.

Kenangan pada masa dewasa
Kenangan ini merupakan kenangan yang paling berkesan.Keberhasilan yang
diperoleh di sekolah maupun di pekerjaan.Peristiwa pacaran, menikah, dan pertama
kali memliki anak, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan, serta
penderitaan yang dialami.

G. Sesi-sesi Life Review Therapy
1.

Sesi ini dimulai dengan leader (pemimpin kelompok) memberikan untuk
memecahkan suasana dan untuk beberapa menit saling berbagi informasi satu sama
lain untuk membentuk rasa saling percaya dan kemudian menggunakan remiscence
kit (kotak yang diisi dengan berbagai barang-barang pada masa lalu, majalah, alat
untuk memasak, membersihkan dan lain-lain) kelompok berdiskusi dan menggali,
partisipan akan diikutsertakan dalam aktivitas kelompok.

2.

Gunakan format pertanyaan untuk life review dan pengalaman. Pertanyaan
dihubungkan dengan periode perkembangan masa anak-anak yang akan dijelaskan
dalam kelompok. Anggota kelompok akan didorong untuk menggambarkan
bagaimana pengalaman tersebut memberikan efek pada kehidupan saat ini

3.

Gunakan format pertanyaan untuk life review dan pengalaman. Pertanyaan
dihubungkan dengan periode perkembangan masa remaja yang akan dijelaskan
dalam kelompok. Anggota kelompok akan didorong untuk menggambarkan
bagaimana pengalaman tersebut memberikan efek pada kehidupan saat ini

4.

Gunakan format pertanyaan untuk life review dan pengalaman. Pertanyaan
dihubungkan dengan periode perkembangan masa dewasa yang akan dijelaskan
dalam kelompok. Anggota kelompok akan didorong untuk menggambarkan
bagaimana pengalaman tersebut memberikan efek pada kehidupan saat ini

5.

Gunakan format pertanyaan untuk life review dan pengalaman. Pertanyaan
dihubungkan dengan keluarga dan keadaan rumah yang akan menjadi tujuan dalam
kelompok. Anggota kelompok akan didorong untuk menggambarkan bagaimana
pengalaman tersebut memberikan efek pada kehidupan saat ini

6.

Gunakan foto-foto pribadi yang disediakan oleh anggota kelompok sebagai media
untuk diskusi dan eksplorasi kelompok. Anggota kelompok akan saling berbagi
tentang foto nya dan kenangan yang berhubungan dengan dirinya dan akan
menggambarkan bagaimana kenangan tersebut akan membentuk siapa dirinya saat
ini

7.

Gunakan topik : perjalanan yang dialami oleh anggota kelompok yang dialami
beberapa tahun yang lalu, kenangan yang timbul akan diproses dan anggota
kelompok dimotivasi untuk berbagi tentang apa yang mereka pelajari dari perjalanan
tersebut dan bagaimana akhirnya mereka menjadi individu yang berbeda terkait
dengan pengalaman ini

8.

Gunakan video klip film atau sinema yang bervariasi yang dihubungkan dengan
penuaan sebagai media diskusi atau eksplorasi kelompok. Akan didorong untuk
berbagai pikiran dan perasaan yang diperoleh setelah melihat video klip

9.

Anggota kelompok akan diberi kesempatan untuk menulis atau menggambar akhir
dari sesi sebelumnya (sesi 8) yang menunjukkan kenangan kebahagiaan atau
kenangan yang menyedihkan. Pada sesi ini anggota kelompok sharing

10. Gunakan musik dari generasi yang lalu sebagai media bagi kelompok untuk
berdiskusi dan eksplorasi, anggota kelompok akan di motivasi untuk berbagi tentang
pikiran dan perasaan yang diperoleh dari mendengarkan musik tersebut
11. Gunakan stimulus bau yang berbeda (seperti coffe, keju, cuka) rasa (seperti cokelat,
jeruk, dll) dan bahan-bahan lain untuk menstimulasi sensori sentuhan (seperti bulu
binatang, wol dll) dan anggota kelompok diminta untuk mendiskusikan kenangan
yang berhubunga dengan sensori mereka
12. Gunakan format pertanyaan untuk life review dan pengalaman. Desain pertanyaan
merupakan kesimpulan dari proses life review yang ditunjukkan pada anggota
kelompok, kemudian anggota kelompok sharing tentang apa yang mereka peroleh
dan mereka pelajari.

Kelompok 1 hipertensi
BAB II
PEMBAHASAN / KONSEP TEORI

A. Pengertian
Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan
sistoliknya di atas 140 mmHg dan diastolik di atas 90 mmHg. Pada populasi lansia,
hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg dan tekanan diastolik 90
mmHg. (Smeltzer,2001)Disebut silent killer karena 1 ½ penderita dengan tekanan darah
tinggi tidak menyadari kondisi kesehatannya.

Hipertensi pada lansia didefinisikan dengan tekanan sistolik diatas 160 mmHg atau
tekanan diastolik diatas 90 mmHg (Fatimah, 2010).
Menurut WHO ( 1978 ), tekanan darah sama dengan atau diatas 160 / 95 mmHg
dinyatakan sebagai hipertensi.
Tingkat hipertensi dan anjuran kontrol (Joint National Commitle, U.S 1992)

Tigkat

Tekanan sistolik
(mmHg)

Tekanan
diastolik

Jadwal kontrol

(mmHg)

Tingkat I

140-159

90-99

Tingkat II

160-179

100-109

1 bulan sekali

Tingkat III

180-209

110-119

1 minggu sekali

Tingkat IV

210 atau lebih

120 atau lebuh

Dirawat RS

B. Klasifikasi
Hipertensi pada usia lanjut dibedakan atas (Darmojo, 1999):
1.

Hipertensi dimana tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan / atau
tekanan diastolik sama atau lebih besar dari 90 mmHg.

2.

Hipertensi sistolik terisolasi dimana tekanan sistolik lebih besar dari 160 mmHg dan
tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg.

Klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 golongan
besar yaitu :
1.

Hipertensi essensial (hipertensi primer) yaitu hipertensi yang tidak diketahui
penyebabnya.

2.

Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang di sebabkan oleh penyakit lain.

C. Etiologi
Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia adalah terjadinya perubahanperubahan pada :
1.

Elastisitas dinding aorta menurun

2.

Katub jantung menebal dan menjadi kaku

3.

Kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah berumur 20
tahun kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan menurunnya
kontraksi dan volumenya.

4.

Kehilangan elastisitas pembuluh darah Hal ini terjadi karena kurangnya efektifitas
pembuluh darah perifer untuk oksigenasi

5.

Meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer
Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data-data

penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya
hipertensi. Faktor tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Faktor keturunan
Dari data statistik terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan lebih
besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi

2.

Ciri perseorangan
Ciri perseorangan yang mempengaruhi timbulnya hipertensi adalah:

3.

a.

Umur ( jika umur bertambah maka TD meningkat )

b.

Jenis kelamin (laki-laki lebih tinggi dari perempuan)

c.

Ras ( ras kulit hitam lebih banyak dari kulit putih )

Kebiasaan hidup
Kebiasaan hidup yang sering menyebabkan timbulnya hipertensi adalah :
a.

Konsumsi garam yang tinggi (melebihi dari 30 gr)

b.

Kegemukan atau makan berlebihan

c.

Stress

d.

Merokok

e.

Minum alkohol

f.

Minum obat-obatan ( ephedrine, prednison, epineprin )

Sedangkan penyebab hipertensi sekunder adalah penyakit-penyakit seperti
Ginjal, Glomerulonefritis, Pielonefritis, Nekrosis tubular akut, Tumor, Vascular,
Aterosklerosis, Hiperplasia, Trombosis, Aneurisma, Emboli kolestrol, Vaskulitis,
Kelainan endokrin, DM, Hipertiroidisme, Hipotiroidisme, Saraf, Stroke, Ensepalitis.
Selain itu dapat juga diakibatkan karena Obat–obatan Kontrasepsi oral,
Kortikosteroid.

D. Patofisiologi
Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak
dipusat vasomotor, pada medulla diotak. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf
simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medulla

spinalis ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor
dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui system saraf simpatis
ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan
merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan
dilepaskannya noreepineprin mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor
seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap
rangsang vasokonstriksi.

Individu dengan hipertensi sangat sensitiv terhadap

norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi.
Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah
sebagai respons rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang, mengakibatkan
tambahan aktivitas vasokonstriksi. Medulla adrenal mensekresi epinefrin, yang
menyebabkan vasokonstriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya,
yang dapat memperkuat respons vasokonstriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang
mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal, menyebabkan pelepasan rennin. Renin
merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi angiotensin II,
suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang sekresi aldosteron oleh
korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal,
menyebabkan peningkatan volume intra vaskuler. Semua faktor ini cenderung
mencetuskan keadaan hipertensi.
Sebagai pertimbangan gerontologis dimana terjadi perubahan struktural dan
fungsional pada system pembuluh perifer bertanggungjawab pada perubahan tekanan
darah yang terjadi pada usia lanjut. Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya
elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang
pada gilirannya menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah.
Konsekuensinya,

aorta

dan

arteri

besar

berkurang

kemampuannya

dalam

mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup)
mengakibatkan penurunan curang jantung dan peningkatan tahanan perifer (Smeltzer,
2001).
Pada usia lanjut perlu diperhatikan kemungkinan adanya “hipertensi palsu”
disebabkan

kekakuan

arteri

brachialis

sehingga

tidak

sphygmomanometer (Darmojo, 1999).

E. Tanda dan Gejala
Tanda dan gejala pada hipertensi dibedakan menjadi :

dikompresi

oleh

cuff

1.

Tidak ada gejala
Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan
tekanan darah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Hal ini
berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak
terukur.

2.

Gejala yang lazim
Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi
nyeri kepala dan kelelahan. Dalam kenyataannya ini merupakan gejala terlazim yang
mengenai kebanyakan pasien yang mencari pertolongan medis.
Menurut Rokhaeni (2001), manifestasi klinis beberapa pasien yang menderita
hipertensi yaitu : Mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, kelelahan, sesak nafas,
gelisah, mual muntah, epistaksis, kesadaran menurun.

F. Pemeriksaan Penunjang
1.

Hemoglobin / hematokrit
Untuk mengkaji hubungan dari sel – sel terhadap volume cairan ( viskositas )
dan dapat mengindikasikan faktor – faktor resiko seperti hiperkoagulabilitas,
anemia.

2.

BUN
Memberikan informasi tentang perfusi ginjal Glukosa Hiperglikemi (diabetes
mellitus adalah pencetus hipertensi) dapat diakibatkan oleh peningkatan katekolamin
(meningkatkan hipertensi)

3.

Kalium serum
Hipokalemia dapat megindikasikan adanya aldosteron utama ( penyebab ) atau
menjadi efek samping terapi diuretik.

4. Kalsium serum
Peningkatan kadar kalsium serum dapat menyebabkan hipertensi.
5.

Kolesterol dan trigliserid serum
Peningkatan

kadar

dapat

mengindikasikan

pencetus

untuk

pembentukan plak ateromatosa (efek kardiovaskuler).
6.

Pemeriksaan tiroid
Hipertiroidisme dapat menimbulkan vasokonstriksi dan hipertensi

7.

Kadar aldosteron urin/serum
Untuk mengkaji aldosteronisme primer ( penyebab )

/

adanya

8.

Urinalisa
Darah, protein, glukosa mengisyaratkan disfungsi ginjal dan atau adanya
diabetes.

9.

Asam urat
Hiperurisemia telah menjadi implikasi faktor resiko hipertensi

10. Steroid urin
Kenaikan dapat mengindikasikan hiperadrenalisme
11. EKG
Dapat menunjukkan pembesaran jantung, pola regangan, gangguan konduksi,
peninggian gelombang P adalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi.

G. Penatalaksanaan
Pengelolaan hipertensi bertujuan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas akibat
komplikasi kardiovaskuler yang berhubungan dengan pencapaian dan pemeliharaan
tekanan darah dibawah 140/90 mmHg.
Prinsip pengelolaan penyakit hipertensi meliputi :
1.

Terapi tanpa Obat
Terapi tanpa obat digunakan sebagai tindakan untuk hipertensi ringan dan
sebagai tindakan suportif pada hipertensi sedang dan berat. Terapi tanpa obat ini
meliputi :
a.

Diet
Diet yang dianjurkan untuk penderita hipertensi adalah :
1) Restriksi garam secara moderat dari 10 gr/hr menjadi 5 gr/hr
2) Diet rendah kolesterol dan rendah asam lemak jenuh
3) Penurunan berat badan
4) Penurunan asupan etanol
5) Menghentikan merokok

b.

Latihan Fisik
Latihan fisik atau olah raga yang teratur dan terarah yang dianjurkan untuk
penderita hipertensi adalah olah raga yang mempunyai empat prinsip yaitu:
1) Macam olah raga yaitu isotonis dan dinamis seperti lari, jogging, bersepeda,
berenang dan lain-lain.
2) Intensitas olah raga yang baik antara 60-80 % dari kapasitas aerobik atau
72-87 % dari denyut nadi maksimal yang disebut zona latihan.

3) Lamanya latihan berkisar antara 20 – 25 menit berada dalam zona latihan
4) Frekuensi latihan sebaiknya 3 x perminggu dan paling baik 5 x perminggu
c.

Edukasi Psikologis
Pemberian edukasi psikologis untuk penderita hipertensi meliputi :
1) Tehnik Biofeedback
Biofeedback adalah suatu tehnik yang dipakai untuk menunjukkan
pada subyek tanda-tanda mengenai keadaan tubuh yang secara sadar oleh
subyek dianggap tidak normal.
Penerapan biofeedback terutama dipakai untuk mengatasi gangguan
somatik seperti nyeri kepala dan migrain, juga untuk gangguan psikologis
seperti kecemasan dan ketegangan.
2) Tehnik relaksasi
Relaksasi adalah suatu prosedur atau tehnik yang bertujuan untuk
mengurangi ketegangan atau kecemasan, dengan cara melatih penderita
untuk dapat belajar membuat otot-otot dalam tubuh menjadi rileks.
3) Pendidikan Kesehatan ( Penyuluhan )
Tujuan pendidikan kesehatan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan
pasien tentang penyakit hipertensi dan pengelolaannya sehingga pasien
dapat mempertahankan hidupnya dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

2.

Terapi dengan Obat
Tujuan pengobatan hipertensi tidak hanya menurunkan tekanan darah saja tetapi
juga mengurangi dan mencegah komplikasi akibat hipertensi agar penderita dapat
bertambah kuat. Pengobatan hipertensi umumnya perlu dilakukan seumur hidup
penderita.
Pengobatan standar yang dianjurkan oleh Komite Dokter Ahli Hipertensi (
JOINT NATIONAL COMMITTEE ON DETECTION, EVALUATION AND
TREATMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE, USA, 1988 ) menyimpulkan
bahwa obat diuretika, penyekat beta, antagonis kalsium, atau penghambat ACE
dapat digunakan sebagai obat tunggal pertama dengan memperhatikan keadaan
penderita dan penyakit lain yang ada pada penderita.
Pengobatannya meliputi :
a.

Step 1: Obat pilihan pertama : diuretika, beta blocker, Ca antagonis, ACE
inhibitor

b.

Step 2: Alternatif yang bisa diberikan :

Dosis obat pertama dinaikkan. Diganti jenis lain dari obat pilihan pertama
Ditambah obat ke –2 jenis lain, dapat berupa diuretika , beta blocker, Ca
antagonis, Alpa blocker, clonidin, reserphin, vasodilator.
c.

Step 3: Alternatif yang bisa ditempuh Obat ke-2 diganti Ditambah obat ke-3
jenis lain.

d.

Step 4 : Alternatif pemberian obatnya Ditambah obat ke-3 dan ke-4
Re-evaluasi dan konsultasi Follow Up untuk mempertahankan terapi
Untuk mempertahankan terapi jangka panjang memerlukan interaksi dan
komunikasi yang baik antara pasien dan petugas kesehatan ( perawat, dokter )
dengan cara pemberian pendidikan kesehatan

TERAPI NUTRISI PADA HIPERTENSI
Pengelolaan pasien hipertensi rawat inap dilakukan dengan terapi obat dan terapi
nutrisi. Keberhasilan terapi nutrisi untuk pasien hipertensi dipengaruhi oleh faktor tingkat
pendidikan dan pengetahuan gizi. Obat-obatan yang diberikan seperti Calcium Chanel
Blocker (CCB), β-Blocker, diuretik, dan lain-lain. Sedangkan terapi nutrisinya antara lain
mengurangi konsumsi garam dan mengurangi konsumsi kolesterol untuk mencegah
komplikasi.
Terapi nutrisi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan hipertensi agar
tidak jatuh kepada kondisi yang lebih berat atau komplikasi. Untuk itu puskesmas sebagai
unit pelaksana fungsional berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan
peran serta masyarakat di bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama
memiliki peranan yang penting dalam melakukan penatalaksaan hipertensi dengan terapi
nutrisi.
Nutrisi adalah zat-zat gizi dan zat lain yang berhubungan dengan kesehatan dan
penyakit, termasuk keseluruhan proses-proses dalam tubuh manusia untuk menerima dan
mengolah makanan. Proses tersebut yaitu digesti, absorbsi, transportasi, penyimpanan,
metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Nutrisi berguna untuk
mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta
menghasilkan energi serta mengeluarkan sisanya. Nutrisi dapat dikatakan sebagai ilmu
tentang makanan, zat-zat gizi dan zat lain yang terkandung, aksi reaksi dan keseimbangan
yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Nutrien merupakan elemen penting untuk

proses dan fungsi tubuh, enam kategori zat makanan adalah karbohidrat sebagi sumber energi
yang utama, protein, lemak, vitamin dan mineral serta air.
Pada penderita hipertensi, pengaturan nutrisi untuk mengendalikan tekanan darah.
Sehingga terapi nutrisi mejadi bagian dari terapi non farmakologis pada kasus hipertensi
selain menngubah gaya hidup. Terapi nutrisi untuk penderita hipertensi berfokus pada
pengurangan asupan natrium, penurunan berat badan, mengurangi asupan alkohol, dan
meningkatkan aktivitas fisik.
Tabel 4.1 Tabel terapi non farmakologi pada hipertensi
Diet

Makan kaya buah, sayur, Penurunan tekanan sistol
susu, rendah lemak

Diet

8-14 mmHg

Garam dikurangi menjadi Penurunan tekanan sistol
tidak lebih dari 100mEq/L 2-8 mmHg
(2,4 gram garam natrium
atau 6 gram garam dapur)
sehari

Menurunkan berat badan

18,5 – 24,9

Penurunan tekanan sistol
5-10

mmHg/10

kgBB

turun
Aktivitas fisik

Gerak

badan

misalnya

jalan

teratur, Penurunan tekanan sistol
30 4-9 mmHg

menit/hari
Salah satu contoh terapi nutrisi untuk penderita hipertensi dengan menerapkan rencana
makan Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), yang digunakan untuk terapi
hipertensi, disusun berdasarkan diet 2000 kalori/hari.
Kelompok Sajian
makanan

Peran dalam

per hari

Porsi sajian

Contoh

rencana
DASH

Produk

7 sampai
 1 lembar roti

padi-
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28g sereal kering*

Roti

dari

padi-padian Sumber utama

utuh, muffin Inggris, roti energi

dan



padian

½ cup beras, pasta, atau

pita, bagel, sereal, drits, serat

sereal yang dimasak

oatmeal, biscuit, pretzel,
dan berondong jagung
yang tidak asin

Sayuran

4 sampai
 1 cup sayuran berdaun yang

Tomat, kentang, wortel, Sumber

yang

5

mentah

polong

akan



½ cup sayuran yang dimasak

brokoli,



177 ml jus sayuran

bayam, kacang-kacangan magnesium,
hijau,

hijau,

squash, kaya

collard,

kacang

kale, kalium,

lima, dan serat

kentang manis
Buah-

4 sampai
 177 ml jus buah

buahan

5

yang



1 buah berukuran sedang

anggur, jeruk, jus jeruk, penting untuk



¼ cup buah kering

melon,



½ cup buah segar, beku, atau

prune, stroberi, kismis, magnesium,

kalengan

tangerine

Produk

2 sampai
 237 ml susu

olahan

3

susu

Apricot, pisang, dates, Sumber

peach,

nanas, kalium,

dan serat

Susu bebas-lemak atau Sumber utama



1 cup yogurt

rendah-lemak



43 g keju

buttermilk yang bebas- protein
atau

(1%) kalsium

rendah

lemak

lemak atau

lemak, yogurt beku atau

bebas

biasa yang bebas-lemak

lemak

atau rendah-lemak, keju

dan

rendah-

bebas-lemak

atau

rendah-lemak
atau
 85 mg daging, unggas, atau

Daging,

2

unggas,

kurang

ikan yang dimasak

Unggas (buang kulitnya), Sumber utama
ikan, dan daging kurus

dan ikan
4 sampai
 1/3 cup atau 43 g kacang

biji-bijian,

5

dan

minggu

kering

dan

magnesium

Kacang,

kacang

protein

per
 2 sendok makan atau 14 g


Almond,

campuran Sumber

kacang, kacang tanah, kaya
biji

yang
akan

biji-bijian

walnut,

bunga protein,

½ cup kacang kering yang

matahari, kacang ginjal, magnesium,
lentil, kacang polong

kalium,

dan

dimasak
Manis

5

serat

per
 1 sendok makan gula

minggu 

Gula, jeli, selai, gelatin Pemanis harus

1 sendok makan jeli atau

yang diberi rasa buah, rendah lemak

selai

jeli



14 g jeli kacang

keras,



237 ml lemonade

sorbet, sirup maple, es

kacang,

permen

punch

buah,

yang diberi perasa
Lemak

2 sampai
 1

dan

3

minyak







sendok

teh

margarin

Margarine

lembut, Mengandung

lembut

mayones rendah lemak, 27%

1 sendok makan mayones

bumbu

rendah lemak

ringan, minyak sayuran termasuk

2 sendok makan bumbu salad

(seperti

ringan

canola, atau safflower)

1 sendok teh minyak sayur

salad

zaitn,

kalori

yang sebagai lemak,

jagung, lemak

dalam

makanan atau
yang
ditambahkan
ke makanan

Faktor penyebab utama terjadinya hipertensi adalah arterosklerosis yang didasari dengan
konsumsi lemak berlebih, oleh karena untuk mencegah timbulnya hipertensi adalah
mengurangi konsumsi lemak yang berlebih disamping pemberian obat-obatan bilamana
diperlukan. Pembatasan konsumsi lemak sebaiknya dimulai sejak dini sebelum hipertensi
muncul, terutama pada orang-orang yang mempunyai riwayat keturunan hipertensi dan pada
orang menjelang usia lanjut. Sebaiknya mulai umur 40 tahun pada wanita agar lebih berhatihati dalam mengkonsumsi lemak pada usia mendekati menopause.
Prinsip utama dalam melakukan pola makan sehat adalah “gizi seimbang”, dimana
mengkonsumsi beragam makanan yang seimbang dari “kuantitas” dan “kualitas” yang terdiri
dari:
1.

Sumber karbohidrat : biji-bijian.

2.

Sumber protein hewani : ikan, unggas, daging putih, putih telur, susu rendah/bebas
lemak.

3.

Sumber protein nabati : kacang-kacangan dan polong-polongan serta hasil olahannya.

4.

Sumber vitamin dan mineral : sayur dan buah-buahan segar.
Pada penderita hipertensi dimana tekanan darah tinggi > 160 /gram mmHg, selain

pemberian obat-obatan anti hipertensi perlu terapi dietetik dan merubah gaya hidup. Tujuan
dari penatalaksanaan diet adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah dan
mempertahankan tekanan darah menuju normal. Disamping itu, diet juga ditujukan untuk
menurunkan faktor risiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak
kolesterol dan asam urat dalam darah. Harus diperhatikan pula penyakit degeneratif lain yang
menyertai darah tinggi seperti jantung, ginjal dan diabetes mellitus.
Prinsip diet pada penderita hipertensi adalah sebagai berikut :
1.

Makanan beraneka ragam dan gizi seimbang.

2.

Jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita.

3.

Jumlah garam dibatasi sesuai dengan kesehatan penderita dan jenis makanan dalam
daftar diet.
Yang dimaksud dengan garam disini adalah garam natrium yang terdapat dalam hampir

semua bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Salah satu sumber
utama garam natrium adalah garam dapur. Oleh karena itu, dianjurkan konsumsi garam dapur
tidak lebih dari ¼ - ½ sendok teh/hari atau dapat menggunakan garam lain diluar natrium.
Selain pembatasan garam, penderita hipertensi perlu mengurangi berat badan dan
pembatasan konsumsi alkohol. Menurut penelitian insiden hipertensi meningkat lebih dari
54% pada orang gemuk. Peneliti juga mendapatkan penurunan tekanan darah sebesar 12,7
mmHg sampai 20 mmHg pada penurunan berat badan rata-rata 11,7kg.
Bagi penderita hipertensi yang gemar mengkonsumsi alkohol perlu melakukan
pembatasan minum alkohol. Minum alkohol merupakan penyebab hipertensi sekunder yang
paling banyak, diperkirakan sebanyak 5-12 % kasus.
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BAB II
TEKNIK RELAKSASI

A. Pengertian Relaksasi

Relaksasi merupakan salah satu cara untuk mengistirahatkan fungsi fisik dan mental
sehingga

menjadi

rileks

(Suryani,2000).Relaksasi

merupakan

kegiatan

untuk

mengendurkan ketegangan, pertama-tama ketegangan jasmaniah yang nantinya akan
berdampak pada penurunan ketegangan jiwa (Wiramihardja,2006).
Menurut

Thantawy

(1997:67)

“relaksasi

adalah

teknik

mengatasi

kekhawatiran/kecemasan atau stress melalui pengendoran otot-otot dan syaraf, itu terjadi
atau bersumber pada obyek-obyek tertentu”. Relaksasi merupakan suatu kondisi istirahat
pada aspek fisik dan mental manusia, sementara aspek spirit tetap aktif bekerja.Dalam
keadaan relaksasi, seluruh tubuh dalam keadaan homeostatis atau seimbang, dalam
keadaan tenang tapi tidak tertidur, dan seluruh otot-otot dalam keadaan rileks dengan
posisi tubuh yang nyaman.
Menurut pendapat Cormier dan Cormier, 1985 (Abimanyu dan Manrihu,
1996:320)Relaksasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengajari seseorang untuk
relaks, dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan-perasaan tegang dan
perasaan-perasaan relaks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, dan
leher, dada, bahu, punggung, perut, dan kaki.
Relaksasi

merupakan

upaya

sejenak

untuk

melupakan

kecemasan

dan

mengistirahatkan pikiran dengan cara menyalurkan kelebihan energi atau ketegangan
(psikis) melalui sesuatu kegiatan yang menyenagkan.Relaksasi dapat memutuskan
pikiran-pikiran negatife yang menyertai kecemasan (Greenberg,2000).
Chaplin (1975) memberi pengertian relaksasi sebagai kembalinya otot ke keadaan
istirahat setelah kontraksi.Atau relaksasi merupakan suatu keadaan tegang yang rendah
dengan tanpa adanya emosi yang kuat.
Sedangkan menurut Hakim (2004: 41) relaksasi merupakan suatu proses
pembebasan diri dari segala macam bentuk ketegangan otot maupun pikiran senetral
mungkin atau tidak memikirkan apapun.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik relaksasi
adalah salah satu bentuk terapi yang berupa pemberian instruksi kepada seseorang dalam
bentuk gerakan-gerakan yang tersusun secara sistematis untuk merilekskan pikiran dan
anggota tubuh seperti otot-otot dan mengembalikan kondisi dari keadaan tegang ke
keadaan rileks, normal dan terkontrol, mulai dari gerakan tangan sampai kepada gerakan
kaki.

B. Karakteristik Relaksasi

1.

Merupakan metode untuk mengembalikan tubuh dalam kondisi homeostatis
sehingga konseli dapat kembali tenang.

2.

Relaksasi tidak menganggap penting usaha pemecahan masalah penyebab terjadinya
ketegangan melainkan menciptakan kondisi individu yang lebih nyaman dan
menyenangkan.

C. Tujuan Relaksasi
1.

Melegakan stress untuk penyakit darah tinggi, penyakit jantung, susah hendak tidur,
sakit kepala disebabkan tekanan dan asma.

2.

Membantu orang menjadi rileks, dan dengan demikian dapat memperbaiki berbagai
aspek kesehatan fisik.

3.

Membantu individu untuk dapat mengontrol diri dan memfokuskan perhatian
sehingga ia dapat mengambil respon yang tepat saat berada dalam situasi yang
menegangkan.

D. Prinsip Relaksasi
1.

Teknik relaksasi adalah seni keterampilan dan pengetahuan, sehingga ketika
seseorang berusaha meraih kesehatan lahir batinnya melalui metode relaksasi,
dianjurkan untuk memahami benar, apa yang akan diupayakan dan apa yang
diharapkan dari hasilnya.

2.

Relaksasi dapat menjadi suatu kegiatan harian yang rutin, semakin sering dan teratur
teknik relaksasi ini diterapkan maka diri konseli akan semakin rileks.

E. Jenis-jenis Relaksasi
Lichstein (1988), mengemukakan jenis-jenis teknik relaksai antara lain:
1.

Autogenic Training yaitu suatu prosedur relaksasi dengan membayangkan (imagery)
sensasi-sensasi yang meyenagkan pada bagian-bagian tubuh seperti kepala, dada,
lengan, punggung, ibu jari kaki atau tangan, pantan, pergelangan tangan. Sensasisensasi yang dibayangkan itu sepert rasa hangat, lemas atau rileks pada bagian tubuh
tertentu, juga rasa lega karena nafas yang dalam dan pelan. Sensasi yang dirasakan
ini diiringi dengan imajinasi yang meyenangkan misalnya tentang pemandangan
yang indah, danau, yang tenang dan sebagainya.

2.

Progressive Training adalah prosedur teknik relaksasi dengan melatih otot-otot yang
tegang agar lebih rileks, terasa lebih lemas dan tidak kaku. Efek yang diharapkan

adalah proses neurologis akan berjalan dengan lebih baik. Karena ada beberapa
pendapat yang melihat hubungan tegangan otot dengan kecemasan, maka dengan
mengendurkan otot-otot yang tegang diharapkan tegangan emosi menurun dan
demikian sebaliknya.
3.

Meditation adalah prosedur klasik relaksasi dengan melatih konsentrasi atau
perhatian pada stimulus yang monoton dan berulang (memusatkan pikiran pada
kata/frase tertentu sebagai focus perhatiannya ), biasanya dilakukan dengan menutup
mata sambil duduk, mengambil posisi yang pasif dan berkonsentrasi dengan
pernafasan yang teratur dan dalam. Ketenangan diri dan perasaan dalam kesunyian
yang tercipta pada waktu meditasi harus menyisakan suatu kesadaran diri ynag tetap
terjaga, meskipun nampaknya orang yang melakukan meditasi sedang berdiam
diri/terlihat pasif dan tidak bereaksi terhadap lingkungannya.Selain ketiga jenis di
atas relaksasi juga dapat menggunakan media aroma, suara, cita rasa makanan,
minuman, keindahan panorama alam dan air. Semua itu merupakan teknik relaksasi
fisik/tubuh.

Bernstein dan Borkovec,1973; Goldfried dan Davidson,1976; Walker dkk,1981 juga
merumuskan relaksasi otot menjadi tiga macam tipe yaitu :
1.

Relaxation via tension- Relaxation, yaitu relaksasi otot bertujuan untuk mengurangi
ketegangan dan kecemasan dengan cara melemaskan otot-otot badan disini konseli
diberitahu bahwa pada fase menegangkan akan membantu dirinya untuk lebih
menyadari sensasi yang berhubungan dengan kecemasan dan sensasi-sensasi
tersebut bertindak sebagai isyarat utau tanda untuk melemaskan ketegangan. Konseli
dilatih untuk melemaskan otot yang tegang dengan cepat seolah-olah mengeluarkan
ketegangan dari badan sehingga konseli akan merasa rileks. Pada mulanya prosedur
pelemasan otot-otot dengan cepat ini dikenalkan oleh Lazarus dan Paul (dikutip oleh
Goldfried dan Davidson,1976). Otot yang dilatih adalah otot lengan, tangan, bisep,
bahu, leher, wajah, perut, dan kaki.

2.

Relaxation via Letting Go. Metode ini bertujuan memperdalam relaksasi konseli
dilatih untuk menyadari dan merasakan rileksasi. Konseli dilatih untuk menyadari
ketegangannya

dan

berusaha

sedekat

mungkin

untuk

mengurangi

serta

menghilangkan ketegangan tersebut dengan demikian, konseli akan lebih peka
terhadap ketegangan dan lebih ahli dalam mengurangi ketegangan.
3.

Differential Relaxation. Merupakan salah satu penerapan keterampilan relaksasi
progesif. Latihan relaksasi ini dapat dilakukan dengan cara merangsang konseli

untuk relaksasi yang dalam pada otot-otot yang tidak diperlukan untuk melakukan
aktivitas tertentu, kemudian mengurangi ketegangan yang berlebihan pada otot-otot
yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Latihan relakssai ini
dapat dilakukan apabila subyek telah mencapai keadaan yang rileks. Latihan
relaksasi deferensial yang teratur akan menghasilkan penurunan tingkat ketegangan
secara umum. Hal ini akan menghasilkan berkurangnya ketegangan dan
meningkatkan rasa nyaman sewaktu individu melakukan aktivitas sehari-hari.
Program yang dilakukan untuk relaksasi diferensial, meliputi suatu seri latihan yang
dimulai dari situasi yang hanya sendiri di ruang sunyi sampai pada situasi dengan
orang lain di tempat yang ramai, dari posisi duduk sampai posisi berdiri, dari
aktivitas yang sederhana sampai aktivitas yang kompleks. Dalam teknik ini konseli
diberi sutu seri pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara lisan, tetapi dirasakan
sesuai dengan apa yang dapat atau tidak dapat dialami oleh konseli pada waktu
instruksi dilakukan.
Selain itu juga ada macam relaksasi kesadaran indra yang dikembangkan oleh Goldfried
yang dipelajari dari Weitzman. Dalam teknik ini konseli diberi sutu seri pertanyaan yang
tidak dapat dijawab secara lisan, tetapi dirasakan sesuai dengan apa yang dapat atau tidak
dapat dialami oleh konseli pada waktu instruksi dilakukan. Seperti pada relaksasi otot,
instruksi relaksasi kesadaran indra juga dapat diberikan melalui tape recorder sehingga
dapat digunakan untuk latihan di rumah.

F. Manfaat Relaksasi
Ada beberapa manfaat dari penggunaan teknik relaksasi. Burn (dikutip oleh Beech
dkk, 1982) melaporkan beberapa keuntungan yang diperoleh dari latihan relaksasi, antara
lain :
1.

Relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan
karena adanya stress.

2.

Masalah-masalah yang berhubungan dengan stress seperti hipertensi, sakit kepala,
insomnia dapat dikurangi atau diobati dengan relaksasi.

3.

Mengurangi tingkat kecemasan.

4.

Mengurangi kemungkinan gangguan yang berhubungan dengan stress dan
mengontrol anticipatory anxiety sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan,
seperti pada pertemuan penting, wawancara atau sebagainya.

5.

Penelitian menunjukkan bahwa perilaku tertentu dapat lebih sering terjadi selama
periode stress, misalnya naiknya jumlah rokok yang dihisap, konsumsi alkohol,
pemakaian obat-obatan, dan makanan yang berlebih-lebihan.

6.

Meningkatkan penampilan kerja, sosial, dan penampilan fisik.

7.

Kelelahan, aktivitas mental dan atau latihan fisik yang tertunda dapat diatasi dengan
menggunakan ketrampilan relaksasi.

8.

Kesadaran diri tentang keadaan fisiologis seseorang dapat meningkat sebagai hasil
dari relaksasi, sehingga memungkinkan individu untuk menggunakan ketrampilan
relaksasi untuk timbulnya rangsangan fisiologis.

9.

Relaksasi merupakan bantuan untuk menyembuhkan penyakit tertentu dalam
operasi, seperti pada persalinan yang alami, relaksasi tidak hanya mengurangi
kecemasan tetapi juga memudahkan pergerakan bayi melalui cervix.

10. Konsekuensi fisiologis yang penting dari relaksasi adalah bahwa tingkat harga diri
dan keyakinan diri individu meningkat sebagai hasil kontrol yang meningkat
terhadap reaksi stress.
11. Meningkatkan hubungan antar personal.

Menurut Welker, dkk, dalam Karyono,1994; penggunaan teknik relaksasi memiliki
beberapa manfaat sebagai berikut:
1.

Memberikan ketenangan batin bagi individu.

2.

Mengurangi rasa cemas, khawatir dan gelisah.

3.

Mengurangi tekanan dan ketegangan jiwa.

4.

Mengurangi tekanan darah, detak jantung jadi lebih rendah dan tidur menjadi
nyenyak.

5.

Memberikan ketahanan yang lebih kuat terhadap penyakit.

6.

Kesehatan mental dan daya ingat menjadi lebih baik.

7.

Meningkatkan daya berfikir logis, kreativitas dan rasa optimis atau keyakinan.

8.

Meningkatkan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain.

9.

Bermanfaat untuk penderita neurosis ringan, insomnia, perasaan lelah dan tidak enak
badan.

10. Mengurangi hiperaktif pada anak-anak, dapat mengontrol gagap, mengurangi
merokok, mengurangi phobia, dan mengurangi rasa sakit sewaktu gangguan pada

saat menstruasi serta dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi
ringan.

Terapi relaksasi dilakukan untuk mencegah dan mengurangi ketegangan pikiran dan
otot - otot akibat stres karena ketegangan dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh. Bila
ketegangan terjadi maka tubuh akan menjadi lemah dan akibatnya tubuh tidak dapat
melakukan fungsinya secara optimal. Relaksasi penting apabila anda mempunyai gejala
seperti berikut:
1.

Berdebar-debar

2.

Sakit kepala

3.

Berpeluh

4.

Susah untuk bernafas

5.

Paras glukos darah yang tidak terkawal

6.

Keadaan badan yang tidak selesa seperti ketidakcernaan,sembelit dan kegelisahan

7.

Kepenatan atau susah hendak tidur

8.

Ketegangan otot terutama otot ditengkuk dan otot bahu

9.

Susah untuk memberi tumpuan dan mudah risau

10. Kurang sabar, mudah tersinggung dan cepat marah
11. Hilang selera makan atau makan berlebihan
12. Hilang minat terhadap seks

G. Kelebihan dan Kekurangan Relaksasi
1.

Kelebihan
 Konseli menjadi tidak merasa tegang dan tertekan dengan penggunaan teknik ini.
 Tidak memerlukan model atau media.

2.

Kekurangan
 Pelaksanaan teknik relaksasi memerlukan waktu yang relative lama (karena
dilakukan berulang-ulang atau tidak hanya sekali).
 Pelaksanaanya membutuhkan tempat yang kondusif (nyaman dan tenang).
 Konseli yang kurang bisa memfokuskan pikiran atau konsentrasinya dapat
menghambat pelaksaan teknik relaksasi.
 Membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup banyak.

Selain itu, menurut Nadjamuddin keterbatasan dalam pelaksanaan relaksasi antara lain
disebabkan karena adanya faktor :
1.

Faktor teknis ini meliputi kurang terampilnya instruktur dalam memberikan
instruksi, sehingga kesannya kaku; media yang digunakan dalam relaksasi kurang
begitu diperhatikan; kondisi ruangan kurang diperhatikan.

2.

Faktor dari Dalam Diri. Konseli kurang bisa mengontrol diri; konseli salah kostum;
konseli mengutamakan nilai pribadinya.

3.

Faktor dari Masalah Konseli itu Sendiri. Beratnya masalah yang dihadapi konseli itu
membuatnya dikuasai masalah tersebut padahal seharusnya dia harus mampu
menguasai masalah tersebut. Meskipun dia sudah beberapa kali diterapi kurang
menunjukkan perubahan yang lebih baik.

H. Tahap - Tahap atau Langkah - Langkah Relaksasi
Dalam menerapkan teknik relaksasi kita perlu mempertimbangkan beberapa
persiapan yang harus diperhatikan seperti setting lingkungan yang tenang atau tidak
mengganggu, pakaian yang longgar atau tidak mengikat, perut yang tidak sedang
kelaparan atau kekenyangan, serta tempat yang nyaman dan tepat untuk mengambil
posisi tubuh. Bisa pula ditambahkan aromatherapy dan alunan musik klasik dalam
pelaksanaan teknik relaksasi.

Untuk dapat melakukan teknik relaksasi secara efektif, konseli harus terlebih dahulu
mengenal secara baik bagian-bagian dari tubuhnya.Tubuh adalah satu kesatuan system
unik yang terdiri dari beberapa sub-sistem seperti system pencernaan, system pernafasan,
system saraf, system rangka, dan sebagainya.Posisi atau postur untuk relaksasi bebas,
dapat dengan duduk di lantai atau kursi, berdiri auatupun berbaring yang penting dapat
membawa konseli ke keadaan rileks atau istirahat serta berguna untuk memperbaiki
postur tubuh yang salah.
Secara umum pelasanaan relaksasi atau penenangan dilakukan dengan cara
mengendurkan urat-urat seluruh bagian badan secara berangsur-angsur sehingga tidak
ada lagi bagian tubuh yang kejang atau kaku.
1.

Persiapan lingkungan Fisik
a. Kondisi Ruangan

Ruang yang digunakan untuk latihan relaksasi harus tenang, segar, nyaman, dan
cukup penerangan sehingga memudahkan konseli untuk berkonsentrasi.
b. Kursi
Dalam relaksasi perlu digunakan kursi yang dapat memudahkan individu untuk
menggerakkan otot dengan konsentrasi penuh; seperti menggunakan kursi malas,
sofa, kursi yang ada sandarannya atau mungkin dapat dilakukan dengan berbaring
di tempat tidur.
c. Pakaian
Saat latihan relaksasi sebaiknya digunakan pakaian yang longgar dan hal-hal yang
mengganggu jalannya relaksasi (kacamata, jam tangan, gelang, sepatu, ikat
pingga) dilepas dulu.
2.

Lingkungan yang ada dalam Diri Konseli. Individu harus mengetahui bahwa :
a. Latihan relaksasi merupakan suatu ketrampilan yang perlu dipelajari dalam waktu
yang

relatif

lama

dan

individu

harus

disiplin

serta

teratur

dalam

melaksanakannya.

b. Selama frase permulaan latihan relaksasi dapat dilakukan paling sedikit 30 menit
setiap hari, selama frase tengah dan lanjut dapat dilakukan selama 15-20 menit,
dua atau tiga kali dalam seminggu. Jumlah sesion tergabtung pada keadaan
individu dan stress yang dialaminya.
b. Ketika latihan relaksasi kita harus mengamati bahwa bermacam-macam
kelompok otot secara sistematis tegang dan rileks.
c. Dalam melakukan latihan relaksasi individu harus dapat membedakan perasaan
tegang dan rileks pada otot-ototnya.
d. Setelah suatu kelompok otot rileks penuh, bila individu mengalami ketidakenakan
ketidakenakan, sebaiknya kelompok otot tersebut tidak digerakkan meskipun
individu mungkin merasa bebas bergerak posisinya.
e. Saat relaksasi mungkin individu mengalami perasaan yang tidak umum, misalnya
gatal pada jari-jari, sensasi yang mengambang di udara, perasaan berat pada
bagian-bagian badan, kontraksi otot yang tiba-tiba dan sebagainya, maka tidak
perlu takut; karena sensasi ini merupakan petunjuk adanya relaksasi. Akan tetapi
jika perasaan tersebut masih mengganggu proses relaksasi maka dapat diatasi

dengan

membuka

mata,

bernafas

sedikit

dalam

dan

pelan-pelan,

mengkontraksikan seluruh badan kecuali relaksasi dapat diulangi lagi.
f. Waktu relaksasi individu tidak perlu takut kehilangan kontrol karena ia tetap
berada dalam kontrol yang dasar.
g. Kemampuan untuk rileks dapat bervariasi dari hari ke hari.
h. Relaksasi akan lebih efektif apabila dilakukan sebagai metode kontrol diri.
3.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penerapan teknik relaksasi adalah :
a. Rasional
b. Instruksi tentang pakaian
c. Menciptakan lingkungan yang aman
d. Konselor memberi contoh latihan relaksasi itu
e. Intruksi-instruksi untuk relaksasi
f. Penilaian setelah latihan
g. Pekerjaan rumah dan tindak lanjut

I.

Relevansi Relaksasi
Relevansi dalam teknik relaksasi adalah kesesuaian atau kecocokan (kaitan antara
penggunaan teknik itu) dengan perilaku atau masalah individu, misalnya seseorang yang
mengalami ketegangan dan kecemasan yang berat kemudian diberikan relaksasi maka
ketegangan dan kecemasan yang dialami tersebut akan berkurang, sehingga individu
tersebut akan merasa lebih rileks, tenang, dan mampu berfikir secara jernih.
Terapi tertawa

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Terapi Tertawa
Tertawa adalah kemampuan yang hanya dimiliki manusia yang merupakan ekspresi
kebahagian dan bisa dilakukan tanpa syarat dan sama khasiatnnya dengan meditasi
sehingga sering disebut yoga tawa. Terapi tertawa atau yoga tawa adalah terapi yang
diyakini mampu membangkitkan semangat hidup, sekalipun kita dalam kondisi strees
(kataria,2004).
Lebih dari 70% penyakit mempunyai hubungan dengan stress, diantaranya tekanan
darah tinggi, penyakit jantung, kecemasan, depresi, batuk dan flu kronis, gangguan

syaraf, insomnia, gangguan pencernaan, alergi, asma, colitis, gangguan haid, migrain
bahkan kanker. Dalam terapi tertawa tidak menggunakan humor sebagai sebab untuk
membuat seseorang tertawa tetapi dalam terapi tertawa hanya menggunakan tawa
sebagai sebuah sebab yang membantu orang menyingkirkan rasa takut dan malu mereka
serta membuat mereka menjadi lebih terbuka dan mulai melihat kelucuan hidup.

B. Jenis-Jenis Terapi Tertawa
Terapi tawa atau yoga tawa mempunyai dua jenis kegiatan (kataria, 2004) :
1.

Latihan yoga tawa dimana sekelompok orang melakukan kegiatan sebagai olahraga
berdasarkan yoga, disusul dengan sikap bermain–main yang membantu para peserta
untuk tertawa secara spontan.

2.

Jenis kegiatan kedua disebut meditasi tawa, dimana anda tidak harus berusaha untuk
tertawa. Meditasi tawa tidak dapat dilakukan diluar ruangan karena membutuhkan
keheningan dan konsentarsi, biasanya meditasi tawa hanya bisa dilakukan di dalam
ruangan, sambil duduk di lantai dan berbaring terlentang dengan tutup mata.

C. Tekhnik-Tekhnik Terapi Tertawa
Teknik tawa yoga, misalnya :
1.

Tawa bersemangat : dalam tawa bersemangat, orang tertawa sambil mengangkat
tangan keatas dan tertawa penuh semangat. Peserta tidak terus - menerus
mengangkat tangan ke atas selama tawa bersemangat, angkat tangan keatas selama
beberapa saat lalu turunkan dan angkat lagi. Diakhir tawa semangat, koordinator
mulai tepuk tangan dan mendaraskan ho-ha ha-ha-ha sebanyak 5-6 kali.

2.

Tawa singa : tawa ini diambil dari dari postur yoga yang disebut simba mudra
(postur singga). Dalam postur singa, lidah dijulurkan keluar sepenuhnya dan mulut
dibuka lebar-lebar. Dengan mata terbuka lebar, peserta mengacungkan tangan
seperti cakar singa dan mengaum seperti singga, lalu tertawa dari perut. Tawa singa
merupakan latihan yang sangat baik untuk otot – otot wajah, lidah dan
kerongkongan. Latihan ini menyingkirkan rasa takut atau malu bagus untuk
memperkuat kerongkongan. Tawa singa memperbaiki pasokan darah ke kelenjar
tiroid.

3.

Tawa bersenandung : dalam jenis tawa ini, bibir dikatupkan dan peserta berusaha
tertawa saat mengeluarkan suara senandung hmmmmmm…. Yang bergema
diseluruh kepala. Peserta dapat terus saling pandang, sambil membuat beberapa

gerakan yang saling merangsang tawa. Mereka bisa saling berjabat tangan atau
melakukan gerakan apa pun yang bersifat main-main. Beberapa orang juga
menyebutkanya tawa burung dara.
4.

Tawa bertahap : tawa ini dilakukan pada akhir sesi. Semua peserta di minta untuk
mendekat ke koordinator. Tawa bertahap di mulai dengan tersenyum dan melihat
sekeliling, saling pandang. Secara perlahan dn bertahap intensitas tawa semakin
ditingkatkan dan kemudian para peserta secara bertahap mulai tertawa penuh
semangat. Tawa ini sangat menyenangkan dan mudah menular.

Teknik tawa bermain-main, misalya :
1.

Tawa satu meter : tawa ini bersifat main-main dan meniru cara kita mengukur
panjang satu meter. Tawa ini dilakukan dengan menggerakkan satu tangan
sepanjang bentangan lengan kita yang lain (seperti gerakan merentangkan busur
untuk melepaskan anak panah).

2.

Tawa milk shake : tawa milk shake adalah variasi tawa baru, dimana para peserta
diminta berpura-pura memegang gelas yang berisi susu atau kopi dan sesuai aba-aba
koordinator, susu dituang dari gelas yang satu ke gelas yang lain sambil
mendaraskan.

3.

Tawa bantahan : tawa ini merupakan jenis tawa yang bersifat bersaing antar dua
kelompok yang dipisahkan oleh sebuah jarak. Kedua kelompok saling pandang dan
mulai tertawa dengan menudingkan jari telunjuk mereka kepada para anggota
kelompok lain.

4.

Tawa ponsel : jenis tawa ini juga dikenal dengan tawa hp, tawa ini sangat
menyenangkan dan bersifat main-main. Para peseerta berura-pura memegang hp dan
mencoba tertawa, sambil membuat berbagai gerakan dan berkeliling untuk bertemu
dengan orang-orang yang berbeda dan tertawa seolah-olah mereka sungguh-sungguh
menikmatinya.

5.

Tawa ayunan : jenis tawa ini menarik karena mengandung banyak siakp main-main.
Semua peserta bergerak kebelakang sejauh dua meter untuk memperluas lingkaran.

Teknik tawa berdasarkan nilai, misalnya :
1.

Tawa sapaan : tawa sapaan ini dilakukan ddengan cara para peserta saling mendekat
dan menyapa satu sama lain dengan gerakan tertentu, sambil tertawa dengan nada
menengah dan tetap menjaga kontak mata ketika bergerak keliling dan berrtemu

dengan orang yang berbeda. Orang bisa berjabat tangan dan memandang mata orang
yang disapa sambil tertawa pelan.
2.

Tawa penghargaan : ini adalah tawa berdasarkan nilai dimana koordinator
mengingatkan para peserta mengenai betapa pentingnya menghargai orang lain.
Dalam tawa jenis ini. Ujung jari telunjuk dihubungkan dengan ujung ibu jari
sehingga di gerakkan ke depan dan ke belakang dengan cepat sambil memandang
peserta lain dan tertawa denngan sangat lembut, seolah-olah anda memberikan
penghargaan kepada sesama anggota kelompok.tawa ini diikuti dengan pendarasan
ho ho ha ha ha dan tepuk tangan.

3.

Tawa memaafkan/ meminta maaf : tawa ini adalah tawa berdasarkan nilai dimana
tawa ini memiliki pesan yaitu jika anda bertengkar dengan seseorang, anda harus
minta maaf. Dalam tawa memaafkan peserta memegang kedua cuping telinga,
dengan menyilangkan lengan dan kemudian berlutut lalu tertawa.

D. Model Baru Sesi Terapi Tertawa
Ada 15 langkah model baru sesi terapi tertawa : lama : 20-30 menit (maksimum)
setiap putaran tawa berlangsung selama 30-40 detik, diikuti dengan tepuk tangan dan
latihan ho ho ha ha ha.

E. Manfaat Terapi Tertawa Untuk Kesehatan
Tawa lebih merupakan terapi pelengkap dan pencegahan. Orang yang menderita
berbagai penyakit yang berhubungan dengan stress dengan cara tertentu telah merasakan
manfaat sesi tawa. Adapun manfaat dari terapi tertawa adalah sebagai berikut:
1.

Antistres : tawa dalah penangkal stress yang paling baik, mudah dan murah. Tawa
adalah salah satu cara terbaik untuk mengendurkan otot, tawa dapat memperlebar
pembuluh darah dan mengirim lebih banyak darah hingga ke ujung-ujung dan
kesemua otot diseluruh tubuh. Satu putaran tawa yang bagus juga mengurangi
hormon stres, epineprin, dan cortisol. Bisa dikatakan tawa adalah sebentuk meditasi
dinamis atau relaksasi.

2.

Memperkuat sistem kekebalan :sistem kekebalan memainkan peranan yang sangat
penting dalam menjaga kesehatan tubuh menjauhkan diri dari infeksi, alergi dan
kanker. Menurut dr. Lee s. Berk dari universitas loma linda california as, tawa
membantu meningkatan jumlah sel-sel pembunuh alami (sel nk-semacam sel putih)
dan juga menaikkan antibodi. Para peneliti telah menemukan bahwa setelah

mengikuti terapi tertawa peserta mengalami peningkatan antibodi (immunoglobulin
a) dalam lendir di hidung dan saluran pernafasan, yang dipercaya mempunyai
kemampun melawan virus, bakteri dan mikroorganisme lain.
3.

Terapi tertawa merupakan latihan aerobik terbaik : sebuah manfaat yang didapat
oleh hampir setiap orang adalah perasan enak. Penyebab dari perasaan enak ini
adalah karena anda menghirup lebih banyak oksigen saat tertawa. Tawa biasa
dibandingkan dengan aerobik.

4.

Depresi, kecemasan dan gangguan psikomatis : penyakit - penyakit yang
berhubungan dengan pikiran, seperti kecemasan, depresi, gangguan syaraf dan yang
mengalami insomnia dapat di bantu dengan terapi tertawa. Tawa telah membantu
banyak orang yang menggunakan obat anti depresi dan obat penenang dan dengan
tawa juga orang-orang yang mengalami kecenderungan bunuh diri mulai mendapat
harapan.

5.

Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung : tawa memang membantu mengontrol
tekanan darah dengan mengurangi pelepasan hormon - hormon yang berhubungan
dengan stres dan dengan memberikan relaksasi. Dalam eksperimen telah di buktikan
bahwa terjadi penurunan 10-20mm tekanan setelah seseorang penderita mengikuti
10 menit sesi tawa. Tapi yang pasti tawa akan mengendalikan dan menghentikan
penyakit ini. Demikian juga bila anda beresiko tinggi menjadi penderita penyakit
jantung, tawa bisa menjadi obat pencegah yang paling baik.

6.

Mengurangi bronkhitis dan asma : tawa merupakan latihan terbaik untuk mereka
yang menderita asma dan bronkhitis. Tawa meningkatkan kapasitas paru-paru dan
tingkat oksigen dalam darah. Para dokter menyarankan fisioterapi dada untuk
mengeluarkan lendir (dahak) dari saluran pernafasan dengan meniup ke dalam
sebuah alat atau balon merupakan salah satu latihan yang biasa diberikan pada
penderita asma. Tawa melakukan hal yang sama dan cara ini lebih mudah dilakukan
dan nyaris tanpa ongkos. Terapi tertawa menaikkan tingat antibodi dalam selaput
lendir pernafasan, dengan begitu mengurangi frekuensi pernafasan.

7.

Merupakan joging internal : ada banyak latihan yang bisa dilakukan untuk melatih
otot-otot anda, tetapi terapi tertawa memberikan pujatan yang bagus untuk semua
organ internal. Tawa memperlancar pasokan darah dan meningkatkan efisiensinya.
Orang membandingkan latihan ini dengan jari – jari ajaib, yang menjangkau
kedalam perut dan meningkatkan efisiensinya. Kegiatan terbaik tawa adalah pada
usus.hal ini bisa meningkatkan persediaan darah dan membantu kerja usus.

8.

Membuat anda tampak lebih muda : tawa merupakan latihan yang sangat
bagusuntuk otot – otot wajah anda. Tawa mengencangkan otot – otot ewajah dan
memperbaiki ekspresi wajah. Ketika tertawa, wajah anda tampak merah karena
peningkatan posokan darah yang menyegarkan kulit wajah dan membuat kulit wajah
tampak cerah. Orang – orang yang suka tertawa tampak lebih cerah dan menarik.

9.

Rasa percaya diri melalui tawa : ketika anda tertawa dalam kelompok dengan kedua
lengan terangkat kelangit, rasa takut atau malu anda akan hilang dan setelah
beberapa lama anda akan menjadi orang yang suka bergaul, terbuka, dan ramah.
Secara bertahap, tawa juga akan menambah rasa percaya diri.

F. Berbagai Penelitian Pendukung
Terapi tertawa dapat dikenal dan dipakai bukan tanpa perjalanan panjang.Berbagai
penelitian telah di lakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Metode tertawa sebagai
pengobatan mulai di pakai di india pada awal tahun 1900-an oleh sebuah kelompok
spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pada awal tahun 1974 barulah
mulai dilakukan penelitian secara ilmiah mengenai efektifitas tertawa sebagai metode
terapi penyembuhan penyakit. Negara pertama yang melakukannya adalah inggris, yang
kemudian diikuti oleh amerika serikat, kanada, india, dan mesir. Dari berbagai penelitian
tersebut disimpulkanlah bahwa tertawa memang dapat membantu meringankan bahkan
menyembuhkan beberapa penyakit, yang tentunya jika dilakukan dengan metode yang
benar.
Di indonesia sendiri, terapi tertawa baru mencuat sekitar tahun 1998. Sejak saat itu,
terapi ini terus di pakai dan di modifikasi sehingga bukan hanya dapat meringankan
penyakit tetapi juga untuk kebugaran.Pada tahun 2009, indah septiarini s.kep melakukan
penelitian yang memfokuskan pada penurunan tekanan darah pada lansia dengan
hipertensi melalui terapi tertawa.Beliau memberikan terapi tertawa pada 20 orang lansia
yang menderita hipertensi sedang dan berat.Dari penelitiannya tersebut, diperoleh hasil
dimana 85% responden mengalami penurunan tekanan darah.Sekalipun tidak dignifikan,
namun penelitian tersebut dapat membuktikan betapa efektifannya terapi tertawa
terutama bagi lansia yang notabene merupakan kaum yang rentan terhadap penyakit.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Lanjut Usia
1. Definisi
Batasan lansia (lanjut usia) menurut WHO meliputi, usia pertengahan (middle age)
yaitu usia antara 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (eldery) yaitu usia antara 60 sampai 74
tahun, lanjut usia tua (old) yaitu usia antara 76 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua
(very old) yaitu usia diatas 90 tahun (Depkes, 2002).
2. Perubahan yang dialami lansia
Perubahan pada lansia meliputi perubahan fisik-biologis/jasmani, mental
emosional/jiwa, dan kehidupan seksual. Perubahan fisikbiologis / jasmani meliputi:
a.

kekuatan fisik secara menyeluruh dirasakan berkurang, merasa cepat capek dan
stamina menurun,

b.

sikap badan yang semula tegap menjadi membongkok, otot-otot mengecil,
hipotrofis, terutama di bagian dada dan lengan,

c.

kulit mengerut dan menjadi keriput, garis-garis pada wajah di kening dan sudut
mata, rambut memutih dan pertumbuhan berkurang,

d.

gigi mulai rontok,

e.

perubahan pada mata : pandangan dekat berkurang, adaptasi gelap melambat,
lingkaran putih pada kornea dan lensa menjadi keruh,

f.

pendengaran,

g.

daya cium, dan perasa mulut menurun,

h.

pengapuran pada tulang rawan, seperti tulang dada sehingga rongga dada menjadi
kaku dan sulit bernafas.
Sedangkan perubahan mental-emosional/jiwa meliputi:

4.

daya ingat menurun, terutama peristiwa yang baru saja terjadi,

5.

sering lupa/pikun; sering sangat mengganggu dalam pergaulan dengan lupa nama
orang,

6.

emosi berubah, sering marah-marah, rasa harga diri tinggi, dan mudah tersinggung.
(Bustan, 2000).

3. Masalah pada lansia
Masalah-masalah pada lansia antara lain, mudah jatuh, mudah lelah, kekacauan
mental akut, nyeri dada, sesak nafas pada waktu melakukan kerja fisik, berdeba-debar,
pembengkakan kaki bagian bawah, nyeri punggung bawah atau pinggang, nyeri pada
sendi pinggul, berat badan menurun, mengompol, gangguan penglihatan, gangguan
pendengaran, gangguan tidur, keluhan pusing, keluhan dingin dan kesemutan, serta
mudah gatal. (Bandiyah, 2009).

4. Penyakit yang menonjol pada lansia
Penyakit yang menonjol pada lansia yaitu:
a.

gangguan pembuluh darah : dari hipertensi sampai stroke,

b.

gangguan metabolik ; DM,

c.

gangguan persendian: artrirtis, sakit punggung, dan terjatuh,

d.

gangguan sosial : kurang penyesuaian diri dan merasa tidak punya fungsi lagi
(Nugroho, 2000)

5. Pemeliharaan kesehatan
Secara umum tindakan-tindakan pencegahan praktis yang kiranya dapat dijalankan
adalah sebagai berikut:
a. hindari berat badan yang terlalu berat,
b. kurangi makan dan memilih makanan yang sesuai,
c. olahraga teratur,
d. menghindari penyakit jantung iskemik: merokok,
e. menghindari timbulnya kecelakaan,
f. tindakan mengisi kehidupan,
g. mempersiapkan pensiun,
h. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. ( Setiabudhi & Hardywinoto, 2005)

B. Low back pain
1. Definisi
Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak
menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang bersifat subyektif. Keluhan
sensorik yang dinyatakan seperti pegal, linu, ngilu, keju, kemeng, dan seterusnya dapat
dianggap sebagai modalitas nyeri.(Muttaqin, 2008)

Nyeri Punggung Bawah (Low Back Pain /LBP ) adalah sindroma klinik yang
ditandai dengan gejala utama nyeri atau perasaan lain yang tidak enak di daerah tulang
punggung bagian bawah. (Sunarto, 2005)
LBP adalah perasaan nyeri di daerah lumbosakral dan sakroiliakal. (Harsono,
2000)
2. Struktur punggung bawah
Garis besar struktur punggung bawah adalah sebagai berikut :
4.

kolumna vertebralis dengan jaringan ikatnya, termasuk diskus intervetrebalis
dan nukleus pulposus,

b) jaringan saraf yang meliputi konus medularis, filum terminalis, durameter dan
arachnoid, radiks dengan saraf spinalnya,
c) pembuluh darah,
d) muskulus atau otot skelet. ( Harsono, 2000)

3. Jenis LBP
Menurut asal dan sifat nyerinya LBP dibagi dalam enam jenis, yaitu
a) nyeri pinggang lokal,
Nyeri pinggang lokal Jenis ini paling sering ditemukan. Biasanya terdapat di
garis tengah dengan radiasi ke kanan dan ke kiri. Dapat berasal dari bagianbagian di bawahnya seperti fasia, otot-otot paraspinal, korpus vertebra,
artikulasio dan ligament.
b) iritasi pada radiks,
Rasa nyeri yang dapat berganti-ganti dengan parestesi dan terasa pada
dermatom yang bersangkutan. Kadang-kadang dapat disertai hilangnya perasaan
atau gangguan fungsi motoris. Iritasi dapat disebabkan proses desak ruang yang
bisa terletak pada foramen intervertebra atau dalam kanalis vertebra.
c) nyeri acuan somatic,
Iritasi serabut-serabut sensoris di permukaan dapat dirasakan di bagian lebih
dalam pada dermatom yang bersangkutan. Sebaliknya iritasi di bagian-bagian
lebih dalam dapat dirasakan di bagian superfisial
d) nyeri acuan,
Adanya gangguan pada alat-alat retroperitoneum, intraabdomen atau di dalam
ruangan panggul yang dirasakan di daerah punggung.
e) nyeri karena iskemia,

Rasa nyeri ini dirasakan seperti rasa nyeri pada klaudikasio intermitens yang
dapat dirasakan di pinggang bawah, di gluteus atau menjalar ke paha. Biasanya
disebabkan oleh penyumbatan pada percabangan aorta atau pada arteria iliaka
komunis.
f) nyeri psikogen.
Rasa nyeri tidak wajar dan tidak sesuai dengan distribusi saraf dan dermatom
dengan reaksi fasial yang berlebihan.( Markam, 2000)
4. Penyebab LBP
Beberapa jenis penyebab LBP adalah karena:
a) sikap yang salah,
LBP diakibatkan oleh perubahan pada otot dan ligament daerah lumbal karena
kondisi fisik dan mental. Kurang bergerak, selalu duduk dengan posisi tulang
belakang lumbal yang melengkung (lordosis), obesitas, konstipasi dan hidup
sebagai

pemalas

merupakan faktor

yang lama-kelamaan mengganggu

keseimbangan siatik dan kinetik yang dipertahankan oleh sendi posterior, diskus
intervertebralis dan ligament tulang belakang lumbal.
b) traumatik,
Lesi traumatik yang dimaksud adalah lesi akibat trauma besar atu akibat trauma
kecil yang terjadi berkali-kali. Karena trauma besar yang sekali dapat timbul
insersio otot erector trinsi terbedol, rupture ligament interspinosus, fraktur
korpus vertebra lumbal. Sedangkan akibat trauma kecil dapat dijumpai sacro
iliac strain dan lumbo sacral strain.
c) proses degeneratif, yaitu spondilosis, HNP, stenosis spinalis, dan osteoporosis.
Spondilosis, spondilo artrosis deformans merupakan salah satu sebab umum dari
LBP, terutama pada lansia. Nyeri tersebut bertambah pada gerakan pinggang ,
terutama pada saat melakukangerakan pinggang setelah berdiam dalam sikap
duduk atau baring. HNP, penyebabnya adalah degenerasi diskus dan
ligamentum longitudinal akibat stress setiap kali seseorang mengangkat benda
berat,dan menegakkan badan secara bertenaga sehingga anunulus fibrosus dapat
sobek. LBP pada osteoporosis biasanya diakibatkan kompresi fraktur. Tetapi
adakalanya osteoporosis tanpa fraktur ditemukan pada kasus LBP umum.
Fraktur kompresi sering timbul karena trauma yang tidak berarti dan tanpa
disadari. Batuk, bersin, atau duduk terguncang-guncang sudah dapat
menimbulkan fraktur kompresi pada tulang belakang yang osteoporotik. Karena

fraktur tersebut biasanya medula spinalis tidak mengalami gangguan apapun,
tetapi radiks dapat terjepit sehingga menimbulkan nyeri radikular. Osteoporosis
juga sering dijumpai pada wanita tua yang dikenal dengan osteoporosis post
menopause.
d) penyakit inflamasi, disebabkan oleh penyakit arthritis dan spondililitis
ankilopoetika.
Arthritis sakroiliaka non tuberkuloksa nyerinya menjalar radikular sepanjang
nervus iskhiadikus. Pada setiap perubahan tubuh damana pelvis ikut bergerak
akan dirasakan nyeri, misalnya waktu berbalik ke salah satu sisi, mengangkat
badan sewaktu bangun dari sikap duduk dan sebagainya. Biasanya sebelum
menderita LBP itu, penderita pernah mendapatkan artrhritis di persendian lain.
Spondilitis ankilopoetika jenis strumpell marie menyebabkan keluhan LBP dini.
Jenis nyerinya menetap, tidak bertambah karena gerakan dan motilitas tulang
belakang lumbah masih cukup baik. Sering menurun dan lebih sering terjadi
pada laki-laki.
e) neoplasma,
Jenis tumor ganas yang yang cenderung bermestatase ke tulang ialah
adenokarsinoma mama, prostat, ginjal, paru, dan tiroid.
f)

kelainan kongenital,
Kelainan

kongenital

pada

tulang

belakang

yang

dimaksud

adalah

spondilolistesis, spondilolisis, spina bifida dan stenosis kanalis vertebralis
lumbal.

g) referred pain,
LBP adakalanya timbul akibat referred pain dari proses patologik di abdomen
dan pelvis. Kadang-kadang nyeri tajam di pinggang juga merupakan manifestasi
referred pain tersebut. Daerah pinggang merupakan proyeksi referred pain yang
bersumber pada batu ginjal, pielonefritis dan sistitis, ulkus ventrikuli, aneurisma
aorta abdominalis, karsinoma kolon, pancreatitis, tumor uteri, dan penyakit
prostat.
h) psikoneurotik, beban psikis yang dirasakan berat oleh penderita dapat pula
bermanifestasi sebagai LBP karena menegangnya otot.

5. Manifestasi klinis
Manifestasi klinis LBP tergantung dari jenis dan penyebabnya. Pasien biasanya
mengeluh nyeri punggung akut maupun kronik (berlangsung lebih dari 2 bulan tanpa
perbaikan), LBP memburuk saat berdiri atau duduk, kaku pada pagi hari, nyeri
sering merata dan menyebar. Kadang-kadang, dasar organik LBP tak dapat
ditemukan. Kecemasan dan stres dapat membangkitkan spasme otot dan nyeri.

6. Penatalaksanaan LBP
a. Bedrest/ tirah baring
Pada saat LBP menyerang, hal pertama yang harus dilakukan adalah
mengurangi tekanan apapun pada tulang belakang. Apabila memungkinkan
membaringkan pasien di tempat tidur. Atur posisi yang nyaman (Campbell,
2007). Penderita harus tetap berbaring di tempat tidur selama beberapa hari
dengan sikap tertentu. Tempat tidur tidak boleh memakai pegas atau per, dengan
demikian tempat tidur harus dari papan lurus, dan kemudian ditutup dengan
lembar busa tipis. Tirah baring ini sangat bermanfaat untuk LBP mekanik akut,
fraktur dan HNP. Pada HNP sikap berbaring paling baik ialah dalam posisi
setengah duduk dimana tungkai dalam sikap fleksi pada sendi panggul dan lutut.
Lama tirah baring tergantung pada berat ringannya gangguan yang dirasakan
penderita. Trauma mekanik akut tidak perlu lama berbaring, HNP lebih lama, dan
kasus fraktur paling lama.
b. Kompres hangat atau dingin
Penggunaan kompres hangat meningkatkan aliran darah ke suatu area dan
kemungkinan dapat turut menurunkan nyeri. Kompres es dapat menurunkan
prostaglandin, yang memperkuat sensivitas reseptor nyeri dan subkutan lain pada
tempat cidera dengan menghambat proses inflamasi.
c. Medikamentosa
Obat-obatan mungkin perlu diberikan ntuk menangani nyeri akut. Analgetik
narkotik digunakan untuk memutus lingkaran nyeri; relaksan otot dan penenang
digunakan untuk membuat relaksasi pasien dan otot yang mengalami spasme,
sehingga dapat mengurangi nyeri. Obat anti inflamasi seperti aspirin dan NSAID
berguna untuk mengurangi nyeri. Kortikosteroid jangka pendek dapat
mengurangi respons inflamasi dan mencegah timbulnya neurofibrosis, yang
terjadi akibat gangguan iskemia. Dokter dapat memberikan injeksi kortikosteroid

epidural, suntikan infiltrasi otot paraspinalis dengan anestesi local, atau
menyuntik sendi faset dengan steroid untuk menghilangkan nyeri.
d. Relaksasi otot
Relaksasi otot skeletal dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan merilekskan
ketegangan otot yang menunjang nyeri. Teknik relaksasi yang sederhana terdiri
atas nafas abdomen dengan frekuensi lambat, berirama. Pasien dapat
memejamkan matanya dan bernafas dengan perlahan dan nyaman.
e. Traksi
Untuk kasus seperti HNP dapat dilakukan pelvic traction. Alat- alat untuk itu
di rumah sakit sudah bekerja secara otomatis. Berat anak timbangan yang
diperlukan adalah 10-15 kg. Dengan traksi tersebut kedua tungkai bebas bergerak,
jadi tidak menjemukan penderita sehingga bisa dilakukan pada masa yang cukup
lama bahkan terus-menerus.
f. Korset lumbosakral
Korset digunakan sebagai tindakan jangka pendek. Korset membantu otot
relaks, dan mencegah pasien melakukan gerakan yang bisa memperburuk LBP.
g. Latihan kekuatan dan kelentukan otot punggung/ senam
Latihan fisik mencegah kontraktur dan atrofi tak terpakai (disused atrophy)
serta untuk melancarkan sirkulasi darah. Untuk golongan orang tua anjuran untuk
senam diberikan sebagai terapi pelengkap. Latihan peregangan punggung bawah
secara ringan bisa membantu meredakan nyeri dan meningkatkan mobilitas.
Anjurkan penderita melakukannya dengan perlahan dan lembut , serta bernafas
teratur selama latihan.
7. Gerakan senam LBP
Oleh : dr. Yuda Turana
1. KNEE TO CHEST
Posisi berbaring , lutut ditekuk. Taruh tangan anda di sendi lutut dan tarik menuju
dada. Biarkan kaki sebelahnya datar. Tahan dalam posisi tersebut 30 detik. Lakukan
pada kaki sebelahnya.

2. PELVIC TILT
Posisi berbaring,lutut ditekuk. Tekanlah secara perlahan pinggang anda ke lantai
dengan cara menarik otot perut ke atas dan ke bawah. Lakukan sambil melakukan
pernafasan perlahan. Tahan selama 5 detik. Jangan menahan nafas .

3. HIP ROLLING
Posisi berbaring, lutut ditekuk. Silangkan tangan anda di atas dada. Tengokkan kepala
ke kanan dan putar lutut anda ke kiri. Biarkan lutut anda tetap rileks dan jatuhkan
lutut tanpa tenaga. Balikkan kepala dan lutut dalam posisi awal. Lakukan gerakan
dalam arah yang berlawanan.

4. PELVIC LIFT
Posisi berbaring, lutut ditekuk. Silangkan tangan anda di atas dada . Tekanlah
pinggang anda ke lantai seperti latihan sebelumnya, kemudian perlahan angkatlah
bokong dari lantai sejauh yang Anda bisa. Tahan posisi tersebut 5 detik. Turunkan
bokong ke lantai. Jangan menahan nafas .

5.LOWER ABDOMINAL EXERCISES
Posisi berbaring , lutut ditekuk. Datarkan bagian belakang badan anda dengan lantai
dengan menarik otot perut ke atas dan bawah. Kemudian lakukan gerakan : A. Tarik
lutut ke arah dada. Tahan posisi selama 5 detik. Turunkan kaki pada posisi awal.
Lakukan pada kaki yang lain.B. Posisi A , lanjutkan dengan meluruskan kaki.C.
Luruskan kaki anda dan biarkan lurus selama 5 detik. Turunkan perlahan. Lakukan
pada kaki yang lain.

6. CURL UPS
Posisi berbaring, lutut ditekuk. A. Secara perlahan naikkan badan semampu Anda. B.
Silangkan tangan anda di dada. Tekuklah dagu anda di dada dan perlahan gerakkan
siku anda menuju lutut, lekukkan punggung anda. Biarkan otot leher anda tetap rileks
dan nafaslah seperti biasa. Kembali pada posisi semula. C. Tangan anda di belakang
kepala, perlahan lekukkan kepala ke dada kemudian punggung anda. Rileks, tarik dan
keluarkan nafas kemudian kembali ke posisi awal.

7. CAT AND CAMEL
Posisi kuda dengan leher tetap lurus pandangan mata ke lantai. Secara perlahan
lekukkan punggung sejauh yang anda bisa. Gerakkan jangan ditarik ke bawah. Tetapi
lakukanlah dengan rileks kemudian angkatlah muka anda melihat ke langit-langit
kemudian angkatlah punggung ke atas dengan mengkonstraksikan otot perut
kemudian turunkan kepala anda melihat ke lantai.

8.TAIL WAGGING
Posisi kuda dengan leher tetap lurus pandangan mata ke lantai. Gerakkan pinggul
anda sedekat mungkin menuju bahu sejauh yang anda bisa. Perlahan kembali pada
posisi semula. Lakukan pada pinggul sebelahnya.

9. HIP EXTENSION
Posisi kuda . Gerakkan lutut anda menuju ke arah kepala kemudian luruskan kaki dan
mata lurus ke depan , posisi sejajar dengan lantai.Kembali de posisi awal. Lakukan
pada kaki sebelahnya.

10. HAND KNEE ROCKING
Posisi rileks dengan duduk, lutut ditekuk , tangan memegang lantai dan kepala
melihat ke lantai. Kemudian bangun ke posisi kuda dengan mata lurus ke depan

11. LYING PRONE IN EXTENSION
Posisi berbaring bertumpu pada perut dengan titik berat pada tangan. Luruskan siku
anda . Tahan selama 5 detik. Pastikan punggung anda tetap rileks. Kembali ke posisi
awal.

12. PRESS UP
Posisi berbaring bertumpu pada perut. Kuatkan lengan anda. Angkat dan lengkungkan
punggung dari lantai. Tahan pinggul anda tetap di lantai. Tahan selama 5 detik .
kembali ke posisi awal.

13. BACK EXTENSION
Posisi berbaring bertumpu pada perut. Letakkan tangan anda. Telapak tangan sejajar

dengan lantai. Kemudian luruskan tangan anda ke belakang sambil menaikkan
punggung dari lantai. Pandangan lurus ke depan. Tahan selama 5 detik. Kembali ke
posisi awal dan ulangi gerakan.

14. ARMS LIFT
Posisi berbaring bertumpu pada perut. Letakkan tangan di samping kepala lurus ke
depan . Kemudian angkat ke atas sebisa anda. Tahan selama 5 detik.

15. HIP EXTENSION
Posisi berbaring bertumpu pada perut. Tekuklah lutut anda 90 derajat kemudian
angkat ke atas. Pinggul anda tetap di lantai sementara paha diangkat ke atas. Kembali
ke posisi awal.

16. KNEE PUSH UP
Gerakkan mirip seperti Push-up . Punggung tetap lurus namun lutut bertumpu pada
lantai dan sedikit tertekuk.

17. PUSH UP
Posisi Push up. Lakukan dengan berat badan bertumpu pada ibu jari dan telapak
tangan anda. Untuk gerakkan ini lakukan semampu anda. Jangan dipaksakan.

18. TRUNK ROTATION
Posisi kuda. A. Gerakkan tangan anda ke arah lutut yang berseberangan. Tahan
selama 5 detik. Perlahan kembali ke posisi awal. Ulangi pada tangan yang lain. B.
Gerakkan lutut ke arah pundak yang berseberangan. Tahan selama 5 detik. Perlahan
kembali ke posisi awal.

19. FULL BACK RELEASE
Duduk tegap di kursi dengan telapak kaki datar. Pundak dalam posisi rileks.

Lekukkan badan anda perlahan ke depan. Biarkan tangan anda mencapai lantai. Tahan
selama 5 detik. Angkat dan kembali ke posisi semula.

20. UPPER BACK STRECTH
Duduk di atas kursi dengan bagian belakang tubuh anda tetap lurus ke dinding.
Angkat tangan anda di atas kepala, biarkan kepala dan tangan anda lurus di dinding.
Tahan selama 5 detik. Turunkan tangan anda kembali ke posisi awal.

21. SIDE BENDING
Posisi berdiri tegap dengan kaki selebar bahu. Tekuklah badan ke satu sisi, dengan
menurunkan pundak dan tangan anda. Tahan selama 2 detik. Perlahan luruskan
kembali. Lakukan pada sisi yang berlawanan.

22. BACKWARD BENDING
Posis berdiri tegap dengan kaki selebar bahu. Jaga lutut tetap lurus. Letakkan tangan
anda di pinggang . Tekuklah pinggang anda ke belakang dengan posisi lutut tetap
lurus. Tahan selama 5 detik. Kembali ke posisi awal.

23. PECTORALIS STRETCH
Berdiri dengan menghadap sudut rumah. Tempatkan tangan anda pada kedua sisi
tembok . Dekatkan badan anda ke tembok. Posisi badan dan kaki tetap lurus pada
lantai. Tahan selama 5 detik. Kembali ke posisi awal. Gerakkan dapat diulangi dengan
posisi yang lebih jauh dari lantai.

Sumber : medikaholistik.com

C. Terapi klinis (Inhalasi sederhana pada Asma)
1. Pengertian
Inhalasi menurut Muljono Wirjodiardjo, M.D.,Ph.D merupakan bagian dari
fisioterapi paru-paru (chest physiotherapy). Tepatnya, cara pengobatan dengan
memberi obat (sejenis aerosol) dalam bentuk uap secara langsung pada alat
pernapasan menuju paru-paru.
Berikut beberapa macam terapi inhalasi:
Metered Dose Inhaler (MDI),berupa alat semprot yang berisi obat yang harus
dihirup dengan ukuran dosis tertentu. Diperlukan teknik yang benar untuk dapat
menggunakan MDI ini, antara lain perlu adanya koordinasi yang pas padac saat
menekan alat semprot tersebut dengan saat menghirup obatnya.
Dry Powder Inhaler (DPI), obat yang dihirup berupa serbuk kering. Alat berisi
serbuk untuk dihisap. Penggunaan obat hirupan dalam bentuk bubuk kering ( DPI
) seperti Spinhaler, Diskhaler, Rotahaler, Turbuhaler, Easyhaler, Twisthaler,
memerlukan inspirasi ( upaya menarik/enghirup napas ) yang cukup kuat.
Nebulizer, Alat nebulizer dapat mengubah obat yang berbentuk larutan
menjadi aerosol secara terus menerus dengan tenaga yang berasal dari udara yang
didapatkan atau gelombang ultrasonik. Aerosol yang terbentuk dihirup penderita
melalui sungkup. Bronkodilator yang diberikan dengan nebulizer memberikan
efek brokodilatasi yang bermakna tanpa menimbulkan efek samping.
Inhalasi sederhana/tradisional

Inhalasi sederhana yaitu memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk
uap ke dalam saluran pernafasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang
sederhana serta dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga.
Terapi ini lebih efektif ketimbang obat oral/minum seperti tablet atau sirup.
obat oral akan melalui berbagai orgab dulu seperti ke lambung, ginjal, atau
jantung sebelum sampai ke sasarannya, yakni paru-paru. Sehingga ketika sampai
paru-paru, obatnya relatif tinggal sedikit.
Sedangkan dengan inhalasi, obat akan bekerja cepat dan langsung. Selain itu
dosis obat pada terapi inhalasi sangat kecil dan tidak memiliki efek samping ke
bagian tubuh lain.
2. Tujuan
Membuat pernapasan yang terganggu akibat adanya lendir atau tengah
mengalami sesak napas menjadi kembali normal.
3. Indikasi
 Asma akibat Bersihan jalan nafas tidak efektif
 Batuk-pilek ringan (tidak disertai demam dan lamanya belum lebih dari 3 hari).
4. Alat dan Bahan
 Ruangan tertutup
 Baskom ukuran sedang
 Obat-obatan aromatherapi seperti minyak kayu putih
 Air panas
5. Cara Kerja
 Persiapkan alat dan bahan
 Campurkan minyak kayu putih dengan air panas dalam baskom dengan
perbandingan 2-3 tetes minyak kayu putih untuk 250 ml (1 gelas) air hangat.
 Tempatkan pasien dan campuran tersebut di ruangan tertutup supaya uap tidak
tercampur denga udara bebas.
 Hirup uap
lega dengan pernafasannya.
6. Keuntungan
Keuntungan dari Inhalasi sederhana antara lain:
 Lebih mudah untuk dilakukan
 Biaya lebih terjangkau

-10 menit atau pasien sudah merasa

7. Kekurangan
Selain keuntungan, therapi sederhana juga memiliki kekurangan antara lain yaitu:
 Kurang efektif di berikan pada balita karena uap air panas dan bau minyak
penghangatnya terlalu kuat. Belum lagi risiko kecelakaan terkena tumpahan air
panas.

