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BAB III 

LAPORAN KASUS KELOLAAN UTAMA 

 

A. Pengkajian Keperawatan dan Analisa Data Pasien Gagal Ginjal Kronis 

Dengan Nausea 

Penyusunan laporan kasus dilakukan dengan metode observasi 

berdasarkan hasil studi kasus pada dua pasien kelolaan utama. Adapun informasi 

pengkajian keperawatan pada penulisan ini didapatkan melalui wawancara 

langsung dengan pasien dan data rekam medik terhadap dua pasien yang 

menjalani hemodialisa reguler di ruang Hemodialisa RSUD Sanjiwani Gianyar 

pada tanggal 15 Mei 2021. 

 

Tabel 3 

Pengkajian Keperawatan pada Pasien Gagal Ginjal    Kronis yang 

Menjalani Hemodialisa dengan Nausea di Ruang Hemodialisa 

RSUD  Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 

 

Pengkajian Ny. N Tn. A 

1 2 3 

Identitas  Nama Ny. N Tn. A 

No RM 6098xx 15051xx 

Jenis Kelamin  Perempuan Laki - laki 

Umur 25 tahun 42 tahun 

Riwayat 

Kesehatan  

Keluhan utama  Pasien mengatakan mual 

dan ingin muntah 

Pasien mengatakan 

mual 

Riwayat penyakit 

dahulu  

Pasien mengatakan 

awalnya 3 bulan yang 

lalu  memiliki keluhan 

lemas, sesak napas dan 

edema pada kaki setelah 

dilakukan pemeriksaan di 

UGD pasien didiagnosa 

CKD stage 5 dan 

dianjurkan untuk HD 

regular hingga saat ini. 

Pasien mengatakan 

memiliki riwayat 

diabetes mellitus 

sudah 10 tahun dan 

tekanan darah pasien 

terkadang tinggi. 

 Riwayat operasi Riwayat operasi 

pemasangan AV Shunt 

Riwayat operasi 

pemasangan AV 

Shunt  
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1 2 3 

Riwayat Penyakit 

Keluarga 
- Diabetes dari ayah 

pasien 

 Tanda-tanda vital TD: 110/70 mmHg, suhu 

: 36
0
C, RR: 20x/menit, 

Nadi 104x/menit 

TD: 140/90 mmHg, 

suhu : 36,1
0
C, RR: 

20x/menit, Nadi 

102x/menit 

Skrining 

nutrisi  

Berat badan pre 

HD  

61,2 kg 73,5 kg 

Berat badan post 

HD lalu 

58,2 kg 70,3 kg  

Evaluasi 

akses dialisis  

Akses vaskuler  AV shunt AV shunt 

Terapi Anti Koagulan Heparin 6000 unit Heparin 6000 unit 

Adekuasi 

dialisis  

Blood flow rate  285 280 

UFG Goal  3 3,5 

UFR 0,66 0,77 

Mulai HD 10 Februari 2021 22 Januari 2021 

Pemeriksaan 

penunjang  

Lab Kimia Klinik  

Kadar Ureum 

pre HD: 180,5 pre HD: 124, 5 

HB 10 mg/dl 11 mg/dl 

Kenyamanan

/nyeri 

 - Tidak terdapat keluhan 

nyeri 

- Tidak terdapat keluhan 

nyeri 

Pemeriksaan 

Fisik 

Kepala Kepala Simetris, kepala 

bersih, penyebaran rambut 

merata, warna rambut 

hitam tidak ada  

Kelainan 

Mata  

Sklera putih, konjungtiva 

anemis, palpebra tidak 

ada edema, refleks 
cahaya +, pupil isokor 

 

Hidung 

Pernafasan cuping hidung 

(-), posisi septum nasal 

simetris, lubang hidung 

bersih, tidak ada 

penurunan ketajaman 

penciuman dan tidak ada 

kelainan 
 

Rongga mulut dan lidah 

Tonsil ukuran normal 

uvula  
letak simetris ditengah 

Kepala Simetris, kepala 

bersih, penyebaran 

rambut merata, warna 

rambut hitam tidak ada 

kelainan 

Mata  

Sklera putih,konjungtiva 

anemis, palpebra tidak 

ada edema, reflex 

cahaya +, pupil isokor 

 
Hidung 

Pernafasan cuping 

hidung (-), posisi septum 

nasal simetris, lubang 

hidung bersih, tidak ada 

penurunan  
ketajaman penciuman 

dan tidak ada kelainan 

 
Rongga mulut dan 

lidah. Tonsil ukuran 

normal uvula  

letak simetris ditengah 

Dada Paru 

Inspeksi 

Bentuk dada simetris, 

frekuensi nafas 20 

kali/menit 

Paru 

Inspeksi 

Bentuk dada simetris, 

frekuensi nafas 20 

kali/menit 
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1 2 3 

  irama nafas teratur,  

pola napas normal 
pernafasan cuping hidung 

tidak ada, penggunaan 

otot bantu nafas tidak ada 
Palpasi :  
Ekspansi paru simetris,  
pengembangan sama di 

paru kanan  
dan kiri  
Tidak ada kelainan  
Perkusi : Sonor 
Auskultasi :  
Suara nafas vesikuler dan 

tidak ada  
suara nafas tambahan 

 

Jantung 

Tidak ada keluhan nyeri 

dada   
Tidak terlihat adanya 

pulsasi iktus  
kordis, CRT < 2 detik dan 

Tidak ada sianosis, Ictus 

Kordis teraba di ICS 5, 

dan Akral Hangat 

irama nafas teratur,   

pola napas normal 
pernafasan cuping 

hidung tidak ada, 

penggunaan otot bantu 

nafas tidak ada 
Palpasi :  
Ekspansi paru 

simetris,pengembangan 

sama di paru kanan  
dan kiri  
Tidak ada kelainan  
Perkusi : Sonor 
Auskultasi :  
Suara nafas vesikuler 

dan tidak ada suara 

nafas tambahan 
 

Jantung 

Tidak ada keluhan nyeri 

dada   
Tidak terlihat adanya 

pulsasi iktus  
kordis, CRT < 2 detik 

dan Tidak ada sianosis, 

Ictus Kordis teraba di 

ICS 5, dan Akral Hangat 
  Muskoloskeletal 

dan 
Integumen 

Kekuatan otot penuh  

normal , tidak ada 

kelainan tulang belakang, 

tidak ada fraktur, Turgor 

kulit baik, terdapat edema 

pada kedua ekstremitas 

pasien 

Kekuatan otot penuh  

normal , tidak ada 

kelainan tulang 

belakang, tidak ada 

fraktur, Turgor kulit 

baik, terdapat edema 

pada kedua ekstremitas  

pasien 

Pola 

Kesehatan 

Pola nutrisi 

 

 

 

 

 

- Pasien mengatakan di 

rumah minum air putih 

kira-kira 3 gelas sedang 

(900 ml) . Pasien 

mengatakan di rumah 

makan 3 kali sehari dan 

selalu habis. 

Saat pengkajian pasien 

mengatakan tidak ada 

nafsu makan, mengeluh 

mual, ingin muntah dan 

selalu membuang air liur 

- Pasien mengatakan di 

rumah minum air putih 

kira-kira 4 gelas (1000 

ml) dan Pasien 

mengatakan di rumah 

makan 3 kali sehari dan 

- selalu habis. 

Saat pengkajian pasien 

mengatakan tidak ada 

- nafsu makan, mengeluh  

- mual dan pusing 

Pola Eliminasi Pasien mengatakan buang 

air kecil hanya sedikit 

kira-kira 200 ml. 

Pasien mengatakan 

jumlah kencing yang 

keluar sangat sedikit ± 

250 ml sehari. 
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1 2 3 

  - BAB pasien normal 1 kali 

sehari dengan konsistensi 

lembek 

BAB pasien normal 

1 kali sehari dengan 

konsistensi lembek 

 Pola cairan - Pasien mengatakan BB 

setelah HD sebelumnya 

58, 2 dan BB saat ini 

sebelum HD yaitu 61, 2 

naik 3 kg karena pasien di 

rumah banyak minum air 

dan pasien BAK hanya 

sedikit 

Pasien mengatakan 

BB setelah HD 

sebelumnya 70, 3 

dan BB saat ini 

sebelum HD yaitu 

73,5  pasien 

mengatakan di 

rumah banyak 

minum air dan 

pasien BAK hanya 

sedikit 
 Pola aktivitas Pasien membersihkan 

rumah dan kamar mandi. 

Saat waktu luang pasien 

terkadang membuat 

canang dan menjual pada 

tetangga. Pasien 

mengatakan cepat letih 

dan tidak nyaman saat 

beraktivitas 

Pasien selama 3 bulan  

terakhir hanya 

mengahabiskan  

waktunya di rumah 

dan beristirahat  

karena kondisi tubuh 

yang kurang sehat. 

Pasien mengatakan 

cepat lelah ketika 

beraktivitas 

 Pola istirahat dan 

tidur 

Pasien tidak pernah  

tidur saat siang hari dan 

saat malam hari klien 

tidur ±7-8 jam 

Di rumah: klien 

selama 3 bulan 

terakhir tidur siang 

sekitar ±1-2  

jam. Dan saat malam 

hari 7-8 jam 

Data Fokus  

Mayor 

Subjektif  - Mengeluh mual,   merasa 

ingin muntah, tidak nafsu 

makan 

- Pasien mengatakan 

sebelumnya di rumah 

minum air cukup banyak 

yaitu sekitar 900 ml, 

pasien mengatakan 

buang air kecil sedikit 

sekitar 200 ml 

- Pasien mengatakan cepat 

letih dan tidak nyaman 

apabila beraktivitas  

 

- Mengeluh pusing, mual     

dan tidak nafsu makan 

- Pasien mengatakan di 

rumah cukup banyak 

minum air yaitu sekitar 

1000 ml 

- Pasien mengatakan 
jumlah kencing yang 

keluar sangat sedikit 

yaitu ± 250 ml 

- Pasien mengatakan 

lebih banyak 

beristirahat dan 

cepat lelah ketika 

beraktivitas 

           Objektif - Pasien tampak pucat 

dengan HB 10 mg/dl, 

Pasien selalu membuang 

air liur 

- Pasien tampak pucat 

dengan HB 11 mg/dl 

- Terdapat selisih berat 

badan basah dan berat 
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1 2 3 

 - Terdapat selisih berat 

badan basah dan berat 

badan kering meningkat 

sebanyak 3 Kg 

badan kering 

meningkat sebanyak 

3,2 Kg 

- Tampak adanya edema 

pada kedua ekstremitas 

bawah pasien  

- Kadar ureum 180,5 

- Pasien tampak lemah 

- Tampak adanya 

edema pada kedua 

ekstremitas bawah 

pasien 

- Kadar ureum 124,5 

- Pasien tampak lemah 

 

 

Berdasarkan data kedua pasien tersebut diatas, terdapat perbedaan data 

yaitu pada pasien pertama ada perasaan ingin muntah, kecepatan penarikan 

dialiser pada pasien pertama yaitu 285 ml/menit dan pasien kedua 280 ml/menit, 

dan penarikan cairan ke mesin terdapat perbedaan yaitu pada pasien pertama 3000 

ml sedangkan pada pasien kedua yaitu 3500 ml. Akses Hemodialisa pada kedua 

pasien dengan AV shunt. Data selanjutnya pada kedua pasien terdapat kesamaan 

yaitu kedua pasien terdapat selisih berat badan kering dan basah pada pasien 

kedua, terdapat edema ekstremitas dan kedua pasien mengeluh cepat merasa lelah 

saat beraktivitas. 

 

B. Diagnosa Keperawatan pada Pasien CKD yang Menjalani Hemodialisa 

Berdasarkan data fokus kedua pasien dari pengkajian yang telah 

dilakukan pada tanggal 15 Mei 2021, ditemukan beberapa masalah keperawatan, 

rumusan diagnosa keperawatan kedua pasien disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4 

Data Fokus dan Diagnosa Keperawatan pada Pasien Gagal Ginjal    

Kronis yang Menjalani Hemodialisa di Ruang Hemodialisa RSUD  

Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 

 

Nama 

Pasien 

Data Fokus Etiologi Diagnosa Keperawatan 

1 2 3 4 

Ny. N 

 

 

 

Data  mayor 

Subyektif:  

Pasien mengeluh mual, 

merasa ingin muntah, tidak 

nafsu makan  

Obyektif:- 

Data minor 

Subyektif 

Obyektif: 

- Pasien tampak pucat HB: 10 

mg/dl 

- Pasien selalu membuang air 

liur 

Efek agen 

farmakologis 

(hemodialisa) 

Nausea berhubungan dengan 

efek agen farmakologis 

(hemodialisa) dibuktikan dengan 

pasien mengeluh mual, merasa 

ingin muntah, tidak ada nafsu 

makan, pasien tampak pucat 

dengan HB 10 mg/dl dan selalu 

membuang air liur 

Data mayor 

Subyektif :- 

Obyektif: 

- Tampak adanya edema 

pada kedua ekstremitas 

pasien 

- Terdapat selisih berat 

badan basah dan berat 

badan kering meningkat 
sebanyak    3 Kg  

Data minor 

Subyektif 

- Pasien mengatakan 

sebelumnya di rumah 

minum air cukup banyak 

yaitu sekitar 900 ml 

- Pasien mengatakan buang 

air kecil sedikit sekitar 200 

ml per hari 

Obyektif:  

-Kadar ureum 180,5 dan 

kadar HB 10 mg/dl 

Gangguan 

mekanisme 

regulasi 

- Hipervolemia berhubungan 

dengan gangguan mekanisme 

regulasi dibuktikan dengan 

pasien mengatakan di rumah 

minum cukup banyak air, BAK 

pasien sedikit sekitar 200 ml, 

selisih berat badan basah dan 

berat badan kering sebanyak 3 

kg, tampak adanya edema pada 

kedua ekstremitas bawah pasien, 

kadar ureum 180,5 kadar HB 10 

mg/dl, 

 Data mayor 

Subyektif: 

Pasien mengatakan cepat 

letih 

Obyektif:-  

Data minor 

Subyektif: 

Pasien merasa tidak nyaman 

saat beraktivitas 

Kelemahan Intolerasi aktivitas berhubungan 

dengan kelemahan ditandai 

dengan pasien mengatakan cepat 

letih dan merasa tidak nyaman 

saat beraktivitas, pasien tampak 

lemah, nadi pasien meningkat 

104x/menit 
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 1 2 3 4 

 Data Obyektif 

- Pasien tampak lemah, 

Nadi pasien meningkat 

104x/menit 

  

 

Tn.A 

 

Data mayor 

Subyektif: 

Pasien mengeluh pusing,  

mual dan tidak nafsu makan 

Obyektif:- 

Data minor 

Subyektif:- 

Obyektif: 

- Pasien tampak pucat, kadar 

HB 11 mg/dl 

Efek agen 

farmakologis 

(hemodialisa) 

Nausea berhubungan dengan 

efek agen farmakologis 

(hemodialisa) dibuktikan dengan 

pasien mengeluh pusing, mual, 

tidak ada nafsu makan dan pasien 

tampak pucat dengan HB 11 

mg/dl.  

Data mayor 

Subyektif:- 

Obyektif: 

- Tampak adanya edema pada 

kedua ekstremitas bawah 

pasien 

Terdapat selisih berat badan 

basah dan berat badan 

kering meningkat sebanyak 
3, 2 kg 

Data minor 

Subyektif: 

- Pasien mengatakan di rumah 

cukup banyak minum air 

yaitu sekitar 1000 ml 

- Pasien mengatakan jumlah 

kencing yang keluar sangat 

sedikit yaitu kurang lebih 

250 ml 

Obyektif 

Kadar ureum 124, 5 

Kadar HB 11 mg/dl 

Gangguan 

mekanisme 

regulasi 

Hipervolemia berhubungan 

dengan gangguan mekanisme 

regulasi dibuktikan dengan 

pasien mengatakan di rumah 

minum cukup banyak air, 

terdapat selisih berat badan basah 

dan berat badan kering 

meningkat sebanyak 3,2 kg, 

tampak adanya edema pada 

kedua ekstremitas bawah pasien, 

kadar ureum 124,5, kadar HB 11 

mg/dl 

 

Data mayor 

Subyektif: 

Pasie lebih banyak 

beristirahat dan cepat lelah 

ketika beraktivitas 

Obyektif :- 

Data minor 

Subyektif:- 

Obyektif: 

- Pasien tampak lemah, 

tekanan darah dan nadi 

pasien meningkat 

102x/menit 

Kelemahan Intoleransi aktivitas berhubungan 

dengan kelemahan ditandai 

dengan pasien mengatakan lebih 

banyak beristirahat dan cepat 

lelah ketika beraktivitas, pasien 

tampak lemah, tekanan darah dan 

nadi pasien meningkat 

 



33 
 

Pada tahap diagnosa keperawatan, masalah keperawatan yang ditemukan 

pada kedua pasien saat menjalani hemodialisa yaitu nausea yang berhubungan 

dengan efek agen farmakologis (hemodialisa), Hipervolemia berhubungan dengan 

gangguan mekanisme regulasi dan intoleransi aktifitas berhubungan dengan 

kelemahan. 

  

C. Perencanaan Keperawatan Pasien CKD yang Menjalani Hemodialisa 

dengan Nausea 

Dalam perencanaan tindakan keperawatan kedua pasien difokuskan pada 

satu masalah keperawatan yaitu nausea, adapun perencanaan keperawatan terdiri 

dari komponen sebagai berikut: 

a. Tujuan dan kriteria hasil 

Pada pasien pertama dan kedua ditetapkan tujuan keperawatan yaitu: setelah 

diberikan asuhan keperawatn 1x 4 jam mual pasien teratasi dengan luaran utama  

tingkat nausea menurun (L.08065). Kriteria hasil ditetapkan dalam bentuk skor 

pada keluhan mual, perasaan ingin muntah, jumlah saliva  yaitu skor 1 meningkat, 

skor 2 cukup meningkat, skor 3 sedang, skor 4 cukup menurun dan skor 5 

menurun. Pada kriteria nafsu makan  skor 1 menurun, skor 2 cukup menurun,  

skor 3 sedang, skor 4 cukup meningkat dan skor 5 meningkat.    

b.  Rencana keperawatan 

Rencana keperawatan yang telah disusun untuk kedua subyek pasien didasarkan 

pada SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) (PPNI, 2018) dengan 

intervensi utama yaitu Manajemen Mual (I.03117) disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 5 

Rencana Keperawatan pada Pasien Gagal Ginjal    Kronis yang 

Menjalani Hemodialisa dengan Nausea di Ruang Hemodialisa 

RSUD  Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 

 

Nama Pasien Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 

1 2 3 

Pasien pertama 

(Ny. N) 

Setelah diberikan asuhan 

keperawatan selama 1x 4 jam 

mual pasien teratasi dengan 

kriteria hasil 

Tingkat Nausea menurun (L.08065) 

□ Keluhan mual menurun (5) 

□ Perasaan ingin muntah 

menurun (5) 

□ Nafsu makan meningkat (5) 

□ Jumlah saliva menurun (5) 

 

 

Manajemen Mual (I.03117) 

Observasi 

 Identifikasi faktor    

penyebab mual 

 Monitor mual (misalnya 

frekuensi, durasi, dan 

tingkat mual) 

Terapeutik 

 Kendalikan faktor penyebab     

mual 

 Berikan makanan     dingin, 

cairan bening, tidak berbau 

dan  tidak berwarna 

Edukasi 

 Ajarkan  penggunaan  teknik 

non farmakologis untuk 

mengatasi mual  dengan 

penggunaan terapi inhalasi 

aroma terapi peppermint 

Pasien Kedua   

(Tn. A) 

 

 

 

Setelah diberikan asuhan 

keperawatan selama 1x 4 jam mual 

pasien teratasi dengan kriteria hasil 

    Tingkat Nausea menurun (L.08065) 

□ Keluhan mual menurun (5 

□ Perasaan ingin muntah 

menurun (5) 

□ Nafsu makan meningkat (5) 

□ Jumlah saliva menurun (5) 

 

Manajemen Mual (I.03117) 

Observasi 

 Identifikasi faktor   

penyebab mual 

Monitor mual (misalnya 

frekuensi, durasi, dan 

tingkat mual) 

Terapeutik 

 Kendalikan faktor penyebab 

mual 

 Berikan makanan     dingin, 

cairan bening, tidak berbau 

dan     tidak berwarna 

Edukasi 

 Ajarkan  penggunaan  teknik 

non farmakologis untuk 

mengatasi mual  dengan 

penggunaan terapi inhalasi  

       aromaterapi peppermint 

 

 

Intervensi keperawatan yang diberikan pada pasien pertama sama dengan 
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intervensi yang diberikan pada pasien kedua. Sehingga nanti akan dapat 

dibandingkan keefektifan pemberian intervensi antara kedua pasien. 

 

B. Implementasi Keperawatan pada Pasien CKD yang Menjalani Hemodialisa 

dengan Nausea 

Implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien pertama dan 

pasien kedua dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Mei 2021. 

Implementasi keperawatan disajikan dalam tabel berikut ini 

 

Tabel 6 

Implementasi Keperawatan pada Pasien Gagal Ginjal    Kronis yang 

Menjalani Hemodialisa dengan Nausea di Ruang Hemodialisa 

RSUD  Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 

Nama Pasien Implementasi Evaluasi 

1 2 3 

Pasien pertama 

Ny. N) 

Mengidentifikasi faktor 

penyebab mual 

Data Subyektif: 

Pasien mengatakan mual karena   

penarikan cairan ke mesin cukup 

banyak 

Data Obyektif: 

Pasien tampak pucat dan sering 

membuang air liur 

Memonitor mual pasien Data Subyektif: 

Pasien mengatakan mual saat proses 

hemodialisa dimulai dengan skor mual 2 

(cukup meningkat), dengan intensitas 

hilang timbul, pasien mengatakan 

muncul mual dengan frekuensi kurang 

lebih 4 kali sejak tadi. pasien 

mengatakan tidak ada nafsu makan dan 

hanya minum air putih sedikit. 

Data Obyektif: 

Pasien tampak pucat 

Menganjurkan untuk 

makan makanan bening 

tidak berbau dan tidak 

berwarna 

Data Subyektif:  

Pasien mengatakan tidak nafsu makan  

Data Obyektif : 

Pasien nampak pucat 

Mengurangi faktor 

penyebab mual 

Data Subyektif:  

Pasien mengatakan masih merasa mual 

dan ingin muntah  

Data Obyektif:  

QB sudah dikecilkan menjadi 250 ml 
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1 2 3 

 Mengajarkan 

penggunaan  teknik non 

farmakologis untuk 

mengatasi mual  dengan 

penggunaan terapi 

inhalasi aroma terapi 

peppermint 

Data Subyektif : 

Pasien mengatakan merasa lebih 

nyaman  

dan mual berkurang setelah diberikan 

terapi inhalasi aroma terapi peppermint 

Data Obyektif : 

Pasien tampak mencoba terapi inhalasi 

aroma terapi peppermint sebanyak 3 

kali masing-masing selama 5 menit. 

Memonitor mual pasien Data Subyektif :  

Pasien mengatakan mual menurun 

dengan skor 5 (mual menurun), 

frekuensi timbulnya mual berkurang 

menjadi 1 kali setelah pemberian 

intervensi, pasien mengatakan perasaan 

ingin muntah menurun dengan skor 5 

(perasaan ingin muntah menurun), 

namun pasien belum ada nafsu makan 

dengan skor 2 (cukup menurun) 

Data Obyektif: 

Pasien tampak lebih nyaman, frekuensi 

membuang air liur menurun dengan 

skor 5 ( jumlah saliva menurun). 

 

Pasien 

pertama 

 (Tn. A) 

 

Mengidentifikasi faktor 

penyebab mual 

Data Subyektif:  

Pasien mengatakan mual dirasakan 

karena penarikan cairan ke mesin terlalu 

tinggi 

Data Obyektif: 

Wajah pasien tampak pucat 

Memonitor mual pasien Data Subyektif:  

Pasien mengatakan merasa pusing dan 

mual di pertengahan proses hemodialisa 

dengan skor mual 2 (cukup meningat), 

intensitas mual hilang timbul, frekuensi 

timbulnya mual kira-kira 3 kali sejak 

tadi. pasien mengatakan mual dan tidak 

nafsu makan dengan skor 2 (cukup 

menurun) 

Data Obyektif: 

Pasien tampak pucat 

Menganjurkan untuk 

makan makanan bening 

tidak berbau dan tidak 

berwarna 

Data Subyektif:  

Pasien mengatakan tidak nafsu makan 

dan sudah mencoba makan makanan 

kering  

Data Obyektif 

Pasien tampak makan makanan kering  

Mengurangi faktor 

penyebab mual 

Data Subyektif:   

Pasien mengatakan masih merasa mual 

Data Obyektif:  

QB sudah dikecilkan menjadi 250 

ml/menit 
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1 2 3 

 Mengajarkan 

penggunaan  teknik non 

farmakologis untuk 

mengatasi mual  dengan 

penggunaan terapi 

inhalasi aroma terapi 

peppermint 

Data Subyektif : 

Pasien mengatakan merasa mual 

berkurang dan  nyaman setelah 

diberikan terapi inhalasi aroma terapi 

peppermint 

Data Obyektif : 

Pasien tampak mencoba terapi inhalasi 

aroma terapi peppermint sebanyak 3 

kali masing-masing selama 5 menit 

Memonitor mual pasien Data Subyektif :  

Pasien mengatakan mual berkurang 

dengan skor mual 5 (menurun), pasien 

mengatakan frekuensi timbulnya mual 

berkurang menjadi 1 kali setelah 

diberikan intervensi, pasien mengatakan 

frekuensi timbulnya mual menurun 

menjadi 1 kali setelah pemberian 

intervemsi, pasien mengatakan tidak ada 

perasaan ingin muntah dengan skor 

5(menurun), pasien mengatakan sudah 

dapat menghabiskan 1 porsi nasi dengan 

skor 5 (nafsu makan meningkat) 

Data Obyektif: 

KU pasien baik, Pasien tampak lebih 

nyaman 

 

Berdasarkan tabel diatas implementasi yang dilakukan pada pasien 

pertama dan kedua sama namun terdapat beberapa perbedaan pada hasil evaluasi 

formatif pasien yaitu mulai terjadinya mual, manifestasi mual yang dirasakan 

serta usaha untuk mencoba makan makanan yang disukai. 

 

C. Evaluasi Keperawatan pada Asuhan Keperawatan Nausea pada Pasien CKD 

yang Menjalani Hemodialisa 

Evaluasi keperawatan dilakukan pada hari yang sama dengan hari 

implementasi setelah kedua pasien diberikan seluruh tindakan. Hasil evaluasi 

keperawatan disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 7 

Evaluasi Keperawatan pada Pasien Gagal Ginjal    Kronis Yang 

Menjalani Hemodialisa dengan Nausea Di Ruang Hemodialisa 

RSUD  Sanjiwani Gianyar Tahun 2021 

 

Pasien Pertama (Ny. N) Pasien Kedua (Tn. A) 

1 2 

S: Pasien mengatakan mual telah  

menurun dengan skor mual 5( menurun), 

pasien mengatakan frekuensi timbulnya 

mual berkurang menjadi 1 kali setelah 

pemberian intervensi, pasien mengatakan 

menyukai aroma inhalasi  peppermint, 

perasaan ingin muntah menurun dengan 

skor 5 (menurun) dan pasien mengatakan 

belum berminat untuk makan dengan 

skor 2 (cukup menurun) 

S: Pasien mengatakan mual menurun 

dengan skor mual 5 (menurun), pasien 

mengatakan mengatakan frekuensi 

timbulnya mual berkurang menjadi 1 

kali setelah pemberian intervensi, 

pasien mengatakan menyukai aroma 

inhalasi  peppermint, tidak ada 

perasaan ingin muntah dengan skor 5 

(menurun),  pasien mengatakan sudah 

dapat menghabiskan 1 porsi nasi 

dengan skor 5 (nafsu makan 

meningkat)  

O: Pasien tampak tenang dan tampak 

lebih nyaman, frekuensi membuang air 

liur berkurang dengan skor 5 (jumlah 

salive menurun) 

O: Keadaan umum pasien baik,  pasien 

tampak tenang dan nyaman 

A: Masalah nausea, tujuan no 3 belum 

tercapai 

A:Masalah nausea, semua tujuan 

tercapai 

P: Observasi keadaan umum    pasien, 

persiapan untuk pasien post HD 

P: Observasi keadaan umum    

pasien, persiapan untuk pasien post 

HD 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada data S (Subjektif) dapat dilihat adanya 

perbedaan pada pasien pertama dan kedua. Pasien pertama masih belum ada nafsu 

makan dan pada pasien kedua makan dan minum pasien baik. Pada data O 

(objektif) kedua pasien tampak nyaman dan tenang. Pada komponen A 

(Assesment) pada pasien pertama dan kedua yaitu mual atau nausea, pada pasien 

pertama tujuan nafsu makan meningkat belum tercapai dan pada pasien kedua 

semua tujuan tercapai. Pada komponen P (Planning) terdapat kesamaan pada 

kedua pasien. 

 

 


