
STRATEGI PELAKSANAAN 

KEBUTUHAN DASAR MANUSIA, PEMENUHAN NUTRISI 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 21 April 2011 

Waktu   : 10.00 Wita 

Pertemuan : II 

 

Proses Keperawatan 

a. Kondisi Klien 

Pasien berumur 25 tahun, sering minum alcohol, berbaring lemah di tempat tidur, terdapat 

bengkak pada kaki kanan pasien, pasien merasa mual dan hanya mampu menghabiskan 

seperdelapan porsi.Berat badan menurun. 

b. Diagnosa Keperawatan 

Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. 

c. Tujuan Khusus 

Meningkatkan pengetahuan pasien mengenai pentingnya nutrisi bagi tubuh 

d. Tindakan Keperawatan 

1. Menjelaskan manfaat makanan bagi tubuh 

2. Mendorong pasien untuk memahami pentingnya nutrisi 

bagi tubuh 

3. Mendorong pasien untuk mengetahui keadaan dirinya 

sendiri terkait kurangnya asupan gizi yang dimiliki pasien 

 

 



 

 

 

 B. PROSES HUBUNGAN TERAPEUTIK PERAWAT-KLIEN 

1. FASE ORIENTASI 

a. Salam terapeutik 

Perawat : “ selamat pagi Bapak Nova, masih ingat dengan saya? Sebelumnya kita telah 

berkenalan ya  Pak. Sesuai dengan janji saya tadi pagi, saya akan menemani Bapak bercakap-

cakap lagi sekarang. 

Pasien : “ Selamat pagi juga Pak, masih kok. Anda Bapak Candra ya? Perawat yang merawat 

saya tadi pagi.” 

b. Evaluasi 

Perawat : “Benar Pak, saya perawat Candra. Bagaimana kondisi Bapak hari ini ? Bagaimana 

istirahatnya tadi pak ?” 

Pasien : “Istirahatnya cukup menenangkan Pak namun saya masih merasa pusing, 

 Kontrak 

Perawat : “ Baik Bapak, saya mengerti kondisi Bapak. , kita sekarang akan bercakap-cakap lebih 

lanjut mengenai pentingnya pentingnya nutrisi  bagi tubuh, terutama mengenai asupan gizi  

Bapak.” 

Pasien :” Iya Pak “ 

Perawat : “ Bagaimana kalau kita bercakap-cakapnya 10 menit saja Pak ?”Atau jika Bapak ingin, 

kita bisa mengobrol lebih lama lagi. Maksimal 15 menit. Bagaimana Bapak, Bapak bersedia ? 

Pasien :” Bersedia Pak, tetapi cukup 10 menit saja Pak. 



Perawat : Baik, karena Bapak telah bersedia, kita berbincang-bincang disini saja ya 

pak..Mengingat kondisi Bapak juga masih lemas, Bapak bersedia? 

Pasien : baik pak. 

2. FASE KERJA 

1. Perawat :”Baik Bapak, sekarang kita mulai lagi bercakap-cakapnya ya.. Bapak jangan takut 

ataupun merasa canggung dengan saya.Sebelumnya Bapak telah bercerita pada saya bahwa 

Bapak merasa mual-mual ketika makan, dan hanya menghabiskan seperdelapan porsi, benar 

Bapak? 

Pasien : “ Iya Pak.” 

2. Perawat : kalau saya boleh tahu, bapak tahu manfaat makanan bagi tubuh ? 

Pasien : yang saya tahu makanan adalah sumber energy bagi tubuh.. 

3. Perawat :  Benar Pak, makanan adalah sumber energi yang paling penting bagi tubuh. 

Energi dibutuhkan untuk beraktivitas, jika kita tidak makan, maka kita tidak akan 

memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas pak. 

Pasien : mengapa kita merasa lemas pak?  

4. Perawat : sebab tubuh kita tidak cukup  energi untuk bergerak pak, kita dapat 

menggerakkan tubuh karena kita mempunyai energi yang cukup bagi tubuh. 

Pasien : selain itu apa fungsi makanan pak ? 

5. Perawat : disamping itu, makanan juga berguna untuk menjaga kesehatan tubuh kita pak.  

Pasien : menjaga bagaimana pak ? 

6. Perawat : makanan seperti sayuran dan buah-buahan berfungsi sebagai zat pengatur di 

dalam tubuh. Dalam sayuran dan buah-buahan terdapat banyak vitamin yang dibutuhkan 

oleh tubuh, misalnya vitamin A, yang penting bagi kesehatan mata. Disamping itu, juga 

terdapat vitamin c yang membantu dalam meningkatkan ketahanan tubuh terhadap 

infeksi.  

Pasien : apa sakit itu bisa dicegah  melalui makanan pak? 

7.Perawat : tentu saja pak, sakit bisa dicegah apabila daya tahan tubuh kita baik.Salah 

Satunya dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang.  



Pasien : makanan seperti apa dikatakan sehat dan seimbang pak? 

8. Perawat : makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Makanan sehat itu mengandung gizi yang seimbang, yaitu makanan yang 

sarat gizi dan baik dikonsumsi tubuh.Makanan sehat dan bergizi seimbang bukan berarti 

harus mahal dan enak pak. 

Pasien : apa ada akibatnya apabila tubuh kita kekurangan zat-zat makanan pak? 

9. Perawat : apabila makanan yang dikonsumsi kurang mempunyai asupan gizi yang baik  

maka pertumbuhan tubuh akan menjadi lambat dan mudah terserang penyakit. Tubuh kita 

menjadi sering lemas. 

Pasien :Seperti saya sekarang ya pak? 

10. Perawat : iya pak..  jadi Bapak paham sekarang mengapa Bapak lemas? 

Pasien : paham pak. 

11. Perawat :apa yang menyebabkan bapak lemas? 

Pasien : saya kekurangan energy, akibat asupan makanan kurang pak, padahal saya 

sedang sakit. 

12. Perawat :bagus sekali pak, saya senang Bapak mengerti sekarang. 

Pasien : iya pak 

 

3. TERMINASI 

1. Evaluasi 

( Subyektif )  : Setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Bapak?( 

lebih tenang) 

( Obyektif ) : Klien mampu menjawab pertanyaan perawat dan sesekali melihat 

perawat. 

2. Evaluasi kerja 

Nah.. ini sudah 10 menit, jadi kita cukupkan saja dulu pembicaraan kita. Sekarang Bapak 

istirahat dulu. Namun, sebelum itu bisa Bapak mengulang yang saya jelaskan pak ?( 

makanan sehat, zat-zat yang dikandung makanan, manfaat. Dan dampak)  

 



 

3. Kontrak yang akan datang 

Jika nanti ada yang ingin diceritakan atau ditanyakan kepada saya, Bapak bisa sampaikan 

pada pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan  selanjutnya saya akan melakukan pengukuran vital sign pada bapak  ?bapak 

bersedia? Bagaimana jika pertemuan selanjutnya nanti siang jam 15.00 wita ? Bapak 

nanti ingin berbicara di mana ? Apakah di tempat ini lagi ? 
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