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ABSTRAK 

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA PASIEN GOUT 

ARTHRITIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JUANDA 

SAMARINDA  

Rani Febrianti1), Tini2), Lukman Nulhakim3) 

1) Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 

2),3) Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 

Pendahuluan :Penyakit asam  urat atau biasa dikenal sebagai gout arthritis 

merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena penimbunan kristal 

monosodium urat didalam tubuh. Menurut Riskesdas (2018) Prevalensi tertinggi 

asam urat pada umur ≥75 tahun (33% dan 54,8%).Studi kasus ini bertujuan untuk 

mempelajari dan memahami  mengenai asuhan keperawatan keluargapada pasien 

Gout Arthritis di wilayah kerja puskesmas 

Metode:Penulisan ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan 

Asuhan Keperawatan dengan 2 responden yang berada diwilayah kerja 

Puskesmas Juanda. Pengumpulan data menggunakan format Asuhan 

Keperawatan yang meliputi Pengkajian, Diagnosa, Intervensi, Implementasi, 

Evaluasi Keperawatan.  

HasildanPembahasan :Berdasarkananalisa data diperoleh pengkajian 

membutuhkan keterampilan komunikasi yang efektif dan observasi, diagnose 

keperawatan disesuaikan dengan kondisi klien dan didapatkan diagnosa nyeri 

akut dan defisit pengetahuan. Perencanaan dan pelaksanaan ditunjang dengan 

fasilitas dan sarana yang mendukung serta diperlukan adaya peran aktif dari 

keluarga, evaluasi dilakukan secara langsung baik formatif maupun sumatif. 

Kesimpulan : Pada pasien I dan II semua masalah teratasi ditandai dengan 

berkurangnya nyeri dan meningkatnya pengetahuan serta peran serta dari 

keluarga untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan asam urat 

Saran : Diharapkan untuk kedepannya bagi tenaga kesehatan untuk 

meningkatkan keterampilan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada keluarga dengan pasien asam urat 

 

Kata Kunci :Asuhan Keperawatan, Gout Arthritis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyebab kematian terbanyak 

diindonesia. Keadaan dimana penyakit tidak menular masih merupakan masalah 

kesehatan yang penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas 

PTM makin meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan, 

tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di 

Indonesia. Dimana penyakit asam urat merupakan penyakit terbanyak kedua 

setelah hipertensi yang menjadi masalah dalam keluarga (Jaliana, 2017).  

Permasalahan dalam keluarga banyak disebabkan oleh beberapa factor 

yang salah satunya disebabkan oleh faktor penyakit, yaitu penyakit gout athritis 

atau biasa dikenal dengan istilah asam urat. Data yang menunjukan penyakit 

sendi banyak dialami oleh mereka dengan usia produktif, yang akan memberikan 

dampak pada masalah ekonomi dan sosial(Sumariyono, 2017). Angka 

kejadianGout Athritispada tahun 2016 yang dilaporkan oleh organisasi kesehatan 

dunia (WHO ) mencapai 20% dari penduduk dunia adalah mereka yang berusia 

55 tahun. 

Menurut hasil data Rikesdas tahun 2018 prevalensi penyakit sendi 

berdasarkan wawancara yang di diagnosis dokter meningkat seiring dengan 

bertambah nya umur, demikian juga yang didiagnosis dokter atau gejala. 

Prevalensi tertinggi pada umur ≥75 tahun (33% dan 54,8%). Prevalensi yang 

didiagnosis tenaga kesehatan lebih tinggi pada perempuan (13,4%) disbanding 
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laki-laki (10,3%)namun jika dibandingkan dengan hasil rikesdas pada tahun 2013 

justru pernyakit sendi cenderung  menurun dibeberapa kota besar di Indonesia 

khusus nya di kaltim mengalami penurunan. 

 Penyakit asam urat atau biasa dikenal sebagai gout arthritis merupakan 

suatu penyakit yang diakibatkan karena penimbunan kristal monosodium urat 

didalam tubuh.Asam urat merupakan hasil metabolism akhir dari purin yaitu 

salah satu komponen asam nukleat yang terdapat dalam inti seltubuh. Penyebab 

penumpukan kristal di daerah persendian diakibatkan kandungan purinnya dapat 

meningkatkan kadar asam urat dalam darah antara 0,5 –0,75 g/ml purin yang 

dikonsumsi (Jaliana, 2017). 

 Secara alamiah purin terdapat dalam tubuh karena terkandung pada semua 

makanan. Baik yang berasal dari tanaman(sayur, buah, dan kacang-kacangan) 

atau hewan(daging, ikan, dan jeroan)hanya saja, ada makanan yang mengandung 

purin tinggi dan rendah. Penyakit asam urat biasanya ditandai dengan terjadi 

hiperurisemia (peningkatan kadar asam urat dalam darah), adanya serangan 

disalah satu sendi,terutama sendi ibu jari kaki, sendi terlihat kemerahan, 

pembengkakan dan asimetris disalah satu sendi. Sehingga perencanaan 

pengelolaan  asam  urat  harus dibicarakan secara terapeutik antara pasien dan  

keluarga. Sehingga pasien dalam  melakukan pengontrolan kadar purin, keluarga 

dapat  memahami keikut sertaan dalam melakukan perawatan pada pasien dengan 

gout arthitis. (Junaidi, 2013) 

 Masalah yang sering terjadi didalam keluarga dalam merawat pasien asam 

urat adalah kurangnya pengetahuan keluarga tentang penyakit asam urat dan 
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kurangnya kemampuan dalam menjaga diit Gout Athritis maka untuk mengatasi 

masalah tersebut diperlukan peran perawat dan peran keluarga (Eryan, 2016). 

Keluarga berperan dalam menjaga dan merawat anggota keluarga yang sakit, 

keluarga perlu didukung oleh perawat. Peran perawat dalam menjaga kesehatan 

keluarga adalah sebagai pendidik, memberikan pendidikan kesehatan kepada 

keluarga agar dapat menjalankan asuhan kesehatan keluarga secara mandiri dan 

bertanggung jawab terhadap masalah kesehatan keluarga.Selain itu, perawat juga 

dapat berperan sebagai konsultan dengan melakukan kunjungan rumah secara 

teratur untuk mengidentifikasi kesehatan keluarga. 

 Perawat juga berperan dalam mendukung keluarga dalam memenuhi tugas 

perawatan kesehatannya yang meliputi merawat anggota keluarga yang sakit, 

mengambil keputusan, mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan 

kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga, mempertahankan 

hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan, yang 

menunjukkan pemanfaatan dengan baik fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada 

(Freeman 1981 dalam Jhonson L & Leny R, 2010). 

 Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan 

tugas akhir mengenai “asuhan keperawatan keluarga pada kasus Gout 

Athritispada keluarga di wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda 2018”. 

 

 

 

1.2 RumusanMasalah 
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 Berdasarkan uraian mmasalah pada latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini “ Bagaimana asuhan keperawatan keluarga pada 

kasus Gout Athritisdi wilayah kerja Puskesmas Juanda Samarinda 2018” 

1.3 Tujuan 

1.3.1 TujuanUmum 

 SecaraUmum, studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

asuhan keperawatan keluarga pada kasus Gout Athritis diwilayah kerja 

Puskesmas Juanda Samarinda tahun 2018.  

1.3.2 TujuanKhusus 

1) Melakukanpengkajianpada kasus Gout Athritis. 

2) Merumuskandiagnosakeperawatan keluarga pada Gout Athritis. 

3) MenyusunrencanaasuhankeperawatanpadaGout Athritis. 

4) Melaksankan implementasi keperawatan pada Gout Athritis. 

5) Melakukanevaluasikeperawatanpada Gout Athritis. 
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1.4 ManfaatStudiKasus 

1.4.1 Bagi Penulis 

 Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk 

penulis berikutnya, khususnya yang menyangkut topik asuhan keperawatan 

keluarga pada kasus Gout Athritis. 

1.4.2 Bagi keluarga 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

sebagai bukti nyata mengenai penerapan asuhan keperawatan pada keluarga 

dengan kasus Gout Athritisdi dalam keluarga. 

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau masukan sumber 

informasi serta dasar pengetahuan bagi keperawatan keluarga tentang keterkaitan 

asuhan keperawatan keluarga pada kasus Gout Athritis. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Keluarga 

2.1.1 Definisi 

Menurut WHO (1969) dalam Harmoko (2012), keluarga adalah anggota 

ruma tangga yang saling berhubungan melalui pertaliandarah,adopsi, atau 

perkawinan. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat 

dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 1988 dalam 

Padila,2012). 

Johnson’smendefinisikan keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan 

hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup 

bersama atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa 

anak,baik Anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga 

(Padila,2012). 

Jadi, dari beberapa definisi diatas maka keluarga adalah unit terkecil yang 

terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang saling berhubungan melalui 

pertalian darah, adopsi atau perkawinan dan tinggal dibawah satu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan serta mempunyai peran atau kewajiban yang harus 

dilaksanakan. 
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2.1.2 Struktur Keluarga 

Ciri-ciri struktur keluarga menurut Widyanto (2014) : 

1) Terorganisir  

Keluarga merupakan cerminan organisasi dimana setiap anggota 

keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai 

tujuan keluarga. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, anggota 

keluarga saling berhubungan dan saling bergantung. 

2) Keterbatasan 

Setiap anggota keluarga memiliki kebebasan, namun juga memiliki 

keterbatasan dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

3) Perbedaan dan Kekhususan  

Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. 

Peran dan fungsi tersebut cenderung berbeda dankhas, yang 

menunjukan adanya ciri perbedaan dan kekhususan. 

Macam-macam struktur keluarga : 

(1) Patrineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara 

sedarah dalam beberapa generasi,dimana hubungan itu disusun 

melalui jalur garis ayah. 

(2) Matrilineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak 

saudara sedarah dalam beberapa generasi,dimana hubungan itu 

disusun melalui jalur garis ibu. 

(3) Matrilocal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama 

keluarga sedarah istri. 
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(4) Patrilocal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama 

keluarga sedarah suami. 

(5) Keluarga kawinan, adalah hubungan suami istri sebagai dasar 

pembinaan keluarga dan beberapa sanak (Padila,2012). 

2.1.3 Tipe Keluarga 

Keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan berasal dari 

berbagai macam pola kehidupan. Sesuai dengan perkembangan 

sosial,maka tipe keluarga berkembang mengikutinya. Agar dapat 

mengupayakan peran serta keluarga dalam meningkatkan derajat 

kesehatan, maka perawat perlu memahami dan mengetaui berbagai tipe 

keluarga. Menurut Mubarak (2012), tipe-tipe keluarga antara lain: 

1) Tradisional nuclear  

Keluarga inti yang terdiri dari ayah,ibu,dan anak yang tinggal dalam 

satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikatan 

perkawinan, satu/keduanya dapat bekerja diluar rumah. 

2) Extended family  

Adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara,misalnya 

nenek,kakek,keponakan,saudara sepupu,paman bibi,dan sebagainya. 

3) Reconstitude family 

Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali 

suami/istri,tinggal dalam pembentukan satu rumah dengan anak-

anaknya, baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari 

perkawinan baru. Satu atau keduanya dapat bekerja diluar rumah. 
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4) Middle age /aging couple 

Suami sebagai pencari uang,istri dirumah atau kedua-duanya bekerja 

diluar rumah, dan anak-anak sudah meninggalkan rumah karena 

sekolah/perkawinan/meniti karir. 

5) Dyadic nuclear 

Suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak 

keduanya/salah satu bekerja diluar rumah. 

6) Single parent  

Satu orang tua akibat perceraian/kematian pasangnya dan anak-

anaknya dapat tinggal dirumah/diluar rumah. 

7) Dual carrier  

Suami istri atau keduanya berkarir tanpa anak. 

8) Commuter married 

Suami/istri atau keduanya orang karirdan tinggal terpisah pada jarak 

tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu. 

9) Single adult 

Wanita atau pria dewasa yang tinggal sendiri dengan tidak adanya 

keinginan untuk menikah. 

10) Three generation 

Tiga generasi atau lebih tinggal satu rumah. 

11) Institusional 

Anak-anak atau orang dewasa tinggal dalam satu panti. 

 



10 

 

12) Communal 

Satu rumah terdiri atas dua/lebih pasangan yang mengayomi dengan 

anak-anaknya dalam penyediaan fasilitas. 

13) Group Marriage 

Suatu rumah terdiri atas orang tua dan keturunanya didalam satu 

keluarga dan tiap individu adalah menikah dengan yang lain dan 

semua adalah orang tua dari anak-anak. 

14) Unmarried Parent and Child 

Ibu dan anak dimana perkawinan tidak dikehendaki, anaknya 

diadopsi. 

15) Cohibing Couple 

Dua orang/satu pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan. 

2.1.4 Peran keluarga 

Peran Keluargaadalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan 

orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam satu sistem 

(Mubarak dkk, 2012). Peran didasarkan pada preskipsi dan harapan peran 

yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu 

situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan 

orang lain menyangkut peran tersebut (Harmoko, 2012).  

Peran formal dalam keluarga adalah peran-peran yang bersifat 

terkait, yaitu sejumlah perilaku yang kurang lebih bersifat homogen. 

Keluarga membagi peran secara merata kepada anggotanya. Dalam peran 

formal keluarga ada peran yang membutuhkan keterampilan dan 
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kemampuan tertentu dan ada juga peran yang tidak terlalu kompleks, 

sehingga dapat didelegasikan kepada anggota keluarga lain yang kurang 

terampil.  

Beberapa contoh peran formal yang terdapat dalam keluarga 

adalah pencari nafkah, ibu rumah tangga, sopir, pengasuh anak, tukang 

masak, dan lain-lain. Jika seorang anggota keluarga meninggalkan rumah, 

dan karenanya ia tidak memenuhi suatu peran maka anggota keluarga lain 

akan mengambil alih kekosongan ini dengan memerankan perannya agar 

tetap berfungsi (Mubarak, 2012).  

Peran informal keluarga bersifat implisit, biasanya tidak 

tampak,dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

emosional individu dan/atau untuk menjaga keseimbangan dalam 

keluarga. Peran informal keluarga lebih didasarkan pada atribut-atribut 

personalitas atau kepribadian anggota keluarga individu. Beberapa contoh 

peran informal keluarga adalah pendorong, pengharmoni, inisiator, 

pendamai, koordinator, pionir keluarga, dan lain-lain (Harmoko, 2012). 

2.1.5 Fungsi Keluarga 

Menurut Friedman dalam Padila (2012) ada lima fungsi dasar keluarga 

diantaranya adalah:  

1) Fungsi Afektif(the affective function) 

Fungsi afektif berkaitan dengan fungsi internal keluarga yang 

merupakan basis kekuatan dari keluarga. Fungsi afektif berguna 

untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan fungsi afektif 
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tampak melalui keluarga yang bahagia. Dalam fungsi ini anggota 

keluarga mengembangkan gambaran diri yang positif, perasaan 

memiliki dan dimiliki, perasaan yang berarti, dan merupakan sumber 

kasih sayang. Fungsi afektif merupakan sumber energi yang 

menentukan kebahagiaan keluarga.  

2) Fungsi Sosialisasi(the socialization function)  

Sosialisasi merujuk pada proses perkembangan dan perubahan yang 

dialami oleh seorang individu sebagai hasil dari interaksi dan belajar 

berperan dalam lingkungan sosial. Keluarga merupakan tempat 

individu melakukan sosialisasi. Dalam fungsi ini anggota keluarga 

belajar disiplin, norma, budaya serta perilaku melalui hubungan dan 

interaksi dalam keluarga, sehingga individu mampu berperan dalam 

masyarakat.  

3) Fungsi Reproduksi (the reproductive function)  

Dalam fungsi ini keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan 

keturunan dan meningkatkan sumber daya manusia. 

4) Fungsi Ekonomi(the economic function)  

Fungsi ini menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti 

makanan, pakaian, dan perumahan, maka keluarga memerlukan 

sumber keuangan.  

5) Fungsi Perawatan Keluarga/Pemeliharaan Kesehatan (the health care 

function)  
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Fungsi lain keluarga adalah fungsi perawatan kesehatan. Selain 

keluarga menyediakan makanan, pakaian dan rumah, keluarga juga 

berfungsi melakukan asuhan kesehatan kepada anggotanya baik untuk 

mencegah terjadinya gangguan maupun merawat anggota yang sakit. 

Keluarga juga menentukan kapan anggota keluarga yang mengalami 

gangguan kesehatan, memerlukan bantuan atau pertolongan tenaga 

profesional. Kemampuan ini sangat mempengaruhi status kesehatan 

individu dan keluarga. 

2.1.6 Tugas Keluarga 

Menurut Harmoko (2012) di dalam sebuah keluarga ada beberapa tugas 

dasar yang didalamnya terdapat 8 tugas pokok, yaitu: 

1) Memelihara kesehatan fisik keluarga dan para anggotanya. 

2) Berupaya untuk memelihara sumber-sumber daya yang ada dalam 

keluarga. 

3) Mengatur tugas masing-masing anggota sesuai dengan kedudukannya.  

4) Melakukan sosialisasi antar anggota keluarga agar timbul keakraban 

dan kehangatan para anggota keluarga.  

5) Melakukan pengaturan jumlah anggota keluarga yang diinginkan 

6) Memelihara ketertiban anggota keluarga. 

7) Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih 

luas. 

8) Membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga.  
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Selain keluarga harus mampu melaksanakan fungsi dengan baik, keluarga 

juga harus mampu melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Tugas 

kesehatan keluarga menurut Friedman adalah sebagai berikut: 

1) Mengenal Masalah Kesehatan Keluarga 

Keluarga perlu mengenal keadaan kesehatan dan perubahan- perubahan 

yang dialami oleh anggota keluarganya. Perubahan sekecil apapun 

yang dialami anggota keluarga, secara tidak langsung akan menjadi 

perhatian keluarga atau orang tua. Apabila menyadari adanya 

perubahan, keluarga perlu mencatat kapan terjadinya, perubahan apa 

yang terjadi, dan seberapa besar perubahannya. 

2) Membuat Keputusan Tindakan kesehatan yang Tepat  

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari pertolongan 

yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga. Tindakan kesehatan yang 

dilakukan keluarga diharapkan tepat agar masalah kesehatan yang 

sedang terjadi dapat dikurangi atau diatasi. Jika keluarga mempunyai 

keterbatasan dalam mengambil keputusan, maka keluarga dapat 

meminta bantuan kepada orang lain di lingkungan tempat tinggalnya.  

3) Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

Anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan 

perlumemperoleh tindakan lanjutan atau perawatan agar masalah yang 

lebih parah tidak terjadi. Perawatan dapat dilakukan di institusi 

pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga telah memiliki 

kemampuan tindakan untuk pertolongan pertama. 
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4) Mempertahankan Suasanan Rumah yang Sehat 

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan bersosialisasi bagi 

anggota keluarga. Oleh karena itu kondisi rumah haruslah dapat 

menjadikan lambang ketenangan, keindahan dan dapat menunjang 

derajat kesehatan bagi keluarga. 

5) Menggunakan Fasilitas Kesehatan yang Ada di Masyarakat 

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan keluarga atau anggota, keluarga harus dapat memanfaatkan 

fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya. Keluarga dapat berkonsultasi 

atau meminta bantuan tenaga keperawatan untuk memecahkan masalah 

yang dialami anggota keluarganya, sehingga keluarga dapat bebas dari 

segala macam penyakit. 

2.1.7 Peran Perawat Keluarga 

Perawat kesehatan keluarga adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada keluarga sebagai unit pelayanan untuk mewujudkan keluarga yang 

sehat. Fungsi perawat, membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah 

kesehatan dengan cara meningkatkan kesanggupan keluarga melakukan 

fungsi dan tugas perawatan kesehatan keluarga.Menurut Widyanto (2014), 

peran dan fungsi perawat dalam keluarga yaitu : 

1) Pendidik Kesehatan, mengajarkan secara formal maupun informal 

kepada keluarga tentang kesehatan dan penyakit. 

2) Pemberi Pelayanan, pemberi asuhan keperawatan kepada anggota 

keluarga yang sakit dan melakukan pengawasan terhadap 
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pelayanan/pembinaan yang diberikan guna meningkatkan kemampuan 

merawat bagi keluarga. 

3) Advokat Keluarga, mendukung keluarga berkaitan dengan isu-isu 

keamanan dan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

4) Penemu Kasus (epidiomologist), mendeteksi kemungkinan penyakit 

yang akan muncul dan menjalankan peran utama dalam pengamatan 

dan pengawasan penyakit. 

5) Peneliti, mengidentifikasi masalah praktik dan mencari penyelesaian 

melalui investigasi ilmiah secara mandiri maupun kolaborasi. 

6) Manager dan Koordinator, mengelola dan bekerja sama dengan 

anggota keluarga, pelayanan kesehatan dan sosial, serta sektor lain 

untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.  

7) Fasilitator, menjalankan peran terapeutik untuk membantu mengatasi 

masalah dan mengidentifikasi sumber masalah.  

8) Konselor, sebagai konsultan bagi keluarga untuk mengidentifikasi dan 

memfasilitasi keterjangkauan keluarga/masyarakat terhadap sumber 

yang diperlukan.  

9) Mengubah atau Memodifikasi Lingkungan, memodifikasi lingkungan 

agar dapat meningkatkan mobilitas dan menerapkan asuhan secara 

mandiri. 

 

2.2 Konsep Dasar Gout Arthritis 

2.2.1 Definisi 
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Gout adalah penyakit yang akibatkan gangguan metabolisme purin yang 

ditandai dengan hiperurikemi dan serangan sinovitis akut berulang-ulang. 

Menurut Chairuddin (2003) dalam NANDA 2015 bahwa penyakit ini paling 

sering menyerang pria usia pertengahan sampai usia lanjut dan wanita pasca 

menopause (Nurarif, 2015). 

Gout (pirai) merupakan kelompok keadaan heterogenous yang 

menghubungkan dengan defek genetik pada merabolisme purin (hiperurisemia). 

Pada keadaan ini bisa terjadi oversekresi asam urat atau defek renal yang 

mengakibatkan penurunan ekskresi asam urat, atau kombinasi keduannya 

(Brunner & suddart, 2013). 

Jadi, dari beberapa pengertian diatas maka Gout Athritismerupakan 

penyakit sendi yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah 

sehingga mengakibatkan peradangan pada sendi dalam kurun waktu yang lama. 

2.2.2 Patofisiologi  

Hiperurisemia (konsentrasi asam urat dalam serum yang lebih besar dari 

7,0 mg/dL) dapat (tetapi tidak selalu) menyebabkan penumpukan kristal 

monosodium urat. Serangan gout tampaknya berhubungan dengan peningkatan 

atau penurunan mendadak kadar asam urat serum. Kalau kristal urat mengendap 

dalam sebuah sendi, respon inflamasi akan terjadi dan serangan gout dimulai. 

Dengan serangan yang berulang-ulang, penumpukan kristal natrium urat 

yang dinamakan tofus akan mengendap dibagian perifer tubuh seperti ibu jari 

kaki, tangan dan telinga. Nefrolitiasis urat (batu ginjal) dengan penyakit renal 

kronis yang terjadi sekunder akibat penumpukan urat dapat timbul. Gambaran 
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kristal urat dalam cairan sinovial sendi yang asimtomatik menunjukan bahwa 

faktor-faktor nonkristal mungkin berhubungan dengan reaksi inflamasi. 

Imuloglobulin yang terutama berupa IgG. IgG akan meningkatkan fagositosis 

kristal dan dengan demikian memperlihatkan aktivitas imunologik (Brunner & 

Suddarth, 2010). 

2.2.3Etiologi 

Etiologi dan faktor terbentuknya batu ginjal diduga ada hubungannya 

dengan gangguan saluran urin, infeksi saluran urin, dehidrasi dan keadaan-

keadaan lainnya yang masih belum terungkap (idiopatik) (Purnomo, 2011). 

Secara epidemiologi terdapat beberapa faktor yang mempermudah terjadinya batu 

saluran kemih pada seseorang. Berikut ini beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik 

yang mempengaruhi terjadinya batu ginjal antara lain : 

Faktor Intrinsik yakni : 

1) Herediter (keturunan) : penyakit ini diturunkan dari orang tuannya. 

2) Usia : penyakit ini paling sering didapat pada usia 30 sampai 50 tahun. 

3) Jenis kelamin : jumlah pasien laik-laki tiga kali lebihn besar dari pada 

wanita.  

Faktor Ekstrinsik yakni : 

1) Geografi : beberapa daerah memiliki prevalensi kejadian yang tinggi. 

2) Iklim dan temperatur. 

3) Asupan air. 

4) Diet. 
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2.2.4 Penatalaksanaan 

Penanganan gout biasanya dibagi menjadi penanganan serangan akut dan 

penangananhiperurisemia pada pasien artritis kronik. Ada 3 tahapan dalam terapi 

penyakit ini :  

1) Mengatasi serangan akut. 

2) Mengurangi kadar asam urat untuk mencegah penimbunan kristal urat 

pada jaringan, terutama persendian. 

3) Terapi pencegahan menggunakan terapi hipourisemik. 

2.2.4.1 Terapi Non Farmakologi  

Terapi non farmakologi merupakan strategi esensial dalam penanganan gout. 

Intervensi seperti istirahat yang cukup, penggunaan kompres dingin, modifikasi 

diet, mengurangi asupan alkohol dan menurunkan berat badan pada pasein yang 

kelebihan berat badan terbukti efektif. 

1) Terapi Komplementer 

Selain penatalaksanaan secara medik atau farmakologi, 

mengurangi nyeri dapat dilakukan dengan teknik nonfarmakologi yaitu 

dengan menggunakan penatalaksanaan secara komplementer salah 

satunya dengan menggunakan terapi herbal (Azwar, 2012), ada beberapa 

tanaman obat asli indonesia  (OAT) yang mempunyai indikasi kuat untuk 

mengatasi nyeri rematik yang telah melalui prngujian klinis antara lain : 

2) Sambiloto (Andrographis panilculata) 

Mengandung Flavonoid Andrografolid mineral kalium dan zat 

pahit senyawa Lactone Andrografolid sebagai anti radang dan analgetik.  
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3) Daun Salam (Syzghium Polyanthum) 

Berkhasiat sebagai Diuretika, Analgesik, dan anti radang yang 

efektif.Tetapi dari sekian banyaknya tanaman herbal dalam masyarakat 

biasanya jahe merahlah yang paling sering dijadikan alternative 

pengobatan herbal untuk meredakan nyeri, karena khasiatnya lebihbaik 

dibandingkan dengan tanaman obat yang lainnya yang digunakan untuk 

pengobatan nyeri dan juga banyak penelitian mengenai manfaat jahe dan 

kelebihan jahe untuk meredakan nyeri.  

4) Jahe merah (Zingiber Officinale Var Rubrum) 

jahe (zingiber officinale rosc) termasuk dalam daftar prioritas 

WHO sebagai tanaman obat yang paling banyak digunakan didunia, 

rimpangnya yang mengandung zingiberol dan kurkuminoid terbukti 

berkhasiat mengurangi peradangan dan nyeri sendi.Jahe menekan sintesis 

prostagalandin melalui inhibisi  cyclooxygenase – 1 dan cyclooxygenase – 

2,hasil penemuan selanjutnya menyatakan bahwa jahe juga menekan 

biosintesis leuktorin dengan menghambat 5–lipoxygenase, dan dalam 

penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa dua inhibitor cyclooxygenase 

dan 5 – lipoxygenase memiliki riwayat teraupetik lebih baik dan efek 

samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan NSAID (Grzanna dkk, 

2005). 

Kandungan jahe yaitu zingerol, gingerol dan shagaol merupakan 

kandungan dari jahe yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri rheumatoid 

arthritis. Jahe memiliki sifat pedas, pahit, dan aromatic dari oleoresin. 
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Oleoresin memiliki potensi anti inflamasi dan antioksidan yang kuat. 

Kandungan air dan minyak tidak menguap pada jahe yang berfungsi 

sebagai enhancer yang dapat meningkatkan parmeabilitas oleoresin 

sehingga dapat menembus kulit tanpa menyebabkan iritasi atau kerusakan 

hingga sirkulasi perifer ( Swarbick& Boylan, 2002 dalam Hadi, 2013).  

Efek  farmakologis, pada serangkaian kasus,jahe dapat 

mengurangi nyeri dan kekakuan pada sendi.Untuk penanganan rematoid 

arthritis dan osteoarthritis, dosis dianjurkan 510-1000 mg/hari serbuk 

jahe. Pemberian ekstrak jahe 1 gr/hari selama 4 minggu lebih efektif 

dibandingkan dengan plasebodan sama efektifnya dengan ibuprofen 

dalam meredakan nyeri pada rhematoidarthritis. 

Efek merugikan jahe, didalam efidence synthesis, Leach &Kumar 

(2008), menyatakan bahwa ada dua penelitian yang melaporkan efek 

merugikan jahe seperti rasa panas pada lambung (6,9%), perubahan rasa 

(7,5%), dyspepsia, nausea konjungtivis masing – masing (1,5%). Namun 

demikian tidak ada kejadian-kejadianberat yang merugikan hingga 

menyebabkan penderita masuk rumah sakit. ( Arif,2010)  

 

2.2.4.2 Terapi Farmakologi 

1) Serangan akut 

 Istirahat dan terapi cepat dengan pemberian NSAID, misalnya 

indometasin 200 mg/hari atau diklofenak 150 mg/hari, merupakan terapi lini 

pertama dalam menangani serangan akut gout, asalkan tidak ada kontraindikasi 
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terhadap NSAID. Aspirin harus dihindari karena ekskresi aspirin berkompetisi 

dengan asam urat dan dapat memperparah serangan akut gout. Keputusan 

memilih NSAID atau kolkisin tergantung pada keadaan pasien, misalnya adanya 

penyakit pernyerta lain/komorbid, obat lain yang juga diberikan pada pasien saat 

yang sama, dan fungsi ginjal. Kolkisin merupakan obat pilihan jika pasien juga, 

menderita penyakit kardiovaskuler, termasuk hipertensi, pasien yang mendapat 

diuretik untuk gagal jantung dan pasien yang mengalami toksisitas 

gastrointestinal, kecendrungan perdarahan atau gangguan fungsi ginjal. 

Obat yang menurunkan kadar asam urat serum (allopurinol dan obat 

urikosurik seperti probenesid dan sulfinpirazon) tidsk boleh digunakan pada 

serangan akut. Penggunaan NSAID, inhibitor cyclooxigenase-2 (COX-2), 

kolkisin kortikosteroid untuk serangan akut dibicarakan berikut ini : 

(1) NSAID 

NSAID merupakan terapi pertama yang efektif untuk pasien yang 

mengalami serangan gout akut. Hal ini penting yang menentukan 

keberhasilan terapi bukanlah pada NSAID yang dipilih melainkan pada 

seberapa cepat terapi NSAID mulai diberikan. NSAID harus diberikan 

dengan dosis sepenuhnya (full dose) pada 24-48 jam pertama atau 

sampai rasa nyeri hilang.  

Indometasin banyak diresepkan untuk serangan akut artritis gout, 

dengan dosis awal 75-100 mg/hari. Dosis ini kemudian diturunkan 

setelah 5 hari bersamaan dengan meredanya gejala serangan akut. Efek 

samping indometasin antara lain pusing dan gangguan saluran cerna, 
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efek ini akan sembuh pada saat dosis diturunkan. NSAID lain yang 

umum digunakan untuk mengatasi episode gout akut adalah: 

- Naproxen - awal 750mg, kemudian 250mg 3kali/hari 

- Piroxicam - awal 40mg, kemudian 10-20mg/hari 

- Diclofenac- awal 100mg, kemudian 50mg 3kali/hari selama 48 

jam, kemudian 50mg 2kali/hari selama 8 hari. 

(2) COX-2 inhibitor 

Etoricoxib merupakan satu-satunya COX-2 inhibitor dilisensikan 

untuk mengatasi serangan akut gout. obat ini efektiftapi cukup mahal, 

dan bermanfaatterutama unuk pasien yang tidak tahan terhadap efek 

gasrointestinal NSAID non-selektif. COX-2 inhibitor mempunyai risiko 

efek samping gasrointestinal bagian atas yang lebih rendah dibanding 

NSAID non-selektif. 

(3) Colchicine 

Colchicine merupakan terapi spesifik dan efektif unuk serangan 

gout akut. Namun, dibanding NSAID kurang populer karena mula 

kerjanya (onset) lebih lambat dan efek samping lebih sering dijumpai. 

(4) Steroid 

Strategi alternatif selain NSAID dan kolkisin adalah pemberian 

steroid intra-artikular.  Cara ini dapat meredakan serangan dengan cepat 

ketika hanya 1 atau 2 sendi yang terkena. Namun, harus 

dipertimbangkan dengan cerma diferensial diagnosis antara arthritis 
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sepsis dan gout akut karena pemberian steroid intra-artikular akan 

memperburuk infeksi. 

2) Serangan Kronik 

 Kontrol jangka panjang hiperurisemia merupakan faktor penting untuk 

mencegah terjadinya serangan akut gout, gouttophaceous kronik, keterlibatan 

ginjal dan pembentukan batu asam urat. Kapan mulai diberikan obat penurun 

kadar asam urat masih kontroversi. 

 Penggunaan allopurinol, urikourik dan feboxostat (sedang dalam 

pengembangan) unuk terapi gout kronik dijelaskan berikut ini : 

(1) Allopurinol 

Obat hipurisemik pilihan unuk gout kronik adalah allopurinol. Selain 

mengontrol gejala, obat ini juga melindungin fungsi ginjal. Allopurinol 

menurunkan fungsi asam urat dengan cara menghambat enzim xantin 

oksidase. Dosis pada pasien dengan fungsi ginjal normal dosis awal 

allopurinol tidak boleh melebihi 300mg/24 jam. Respon terhadap 

allopurinol dapat dilihat sebagai penurunan kadar asam urat dalam 

serum pada dua hari setelah terapi dimulai dan maksimum setelah 7-10 

hari. Kadar asam urat dalam serum harus dicek setelah 2-3 minggu 

penggunaan allopurinol untuk meyakinkan turunnya kadar asam urat. 

(2) Obat urikosurik 

kebanyakan pasien dengan hiperurisemia yang sedikit mengekskresikan 

asam urat dapat diterapi dengan obat urikosurik. Urikosurik seperti 

probenesid (500 mg-1 g 2kali/hari) dan sulfinpirazon (100 mg 3-4 
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kali/hari) merupakan alternatif allopurinol, terutama untuk pasien yang 

tidak tahan terhadap allopurinol. Urikosurik harus dihindari pada pasien 

dengan nefropati urat dan yang memproduksi asam urat berlebihan. Obat 

ini tidak efektif pada pasien dengan fungsi ginjal yang buruk (klirens 

kreatinin <20-30 mL/menit). Sekitar 5% pasien yang menggunakan 

probenesid jangka lama mengalami mual, nyeri ulu hati, kembung atau 

konstipasi. 

 

2.3 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.3.1 Pengkajian Keperawatan 

Menurut Mubarak (2012),pengkajian adalah tahapan seorang perawat 

mengumpulkan informasi secara terus-menerus terhadap anggota keluarga yang 

dibinanya. Secara garis besar data dasar yang dipergunakan mengkaji status 

keluarga adalah: 

1) Struktur dan karakteristik keluarga  

2) Sosial, ekonomi, dan budaya  

3) Faktor lingkungan  

4) Riwayat kesehatan dan medis dari setiap anggota keluarga 

Psikososial keluarga Pengkajian data pada asuhan keperawatan keluarga 

berdasarkan format pengkajian keluarga meliputi :  

1) Data Umum 
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(1) Nama kepala keluarga, usia, pendidikan, pekerjaan, dan alamat kepala 

keluarga, komposisi anggota keluarga yang terdiri atas nama atau 

inisial, jenis kelamin, tanggal lahir, atau umur, hubungan dengan 

kepala keluarga, status imunisasi dari masing-masing anggota 

keluarga,dan genogram (genogram keluarga dalam tiga generasi). 

(2) Tipe keluarga, menjelaskan jenis tipe keluarga beserta kendala atau 

masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut.  

(3) Suku bangsa atau latar belakang budaya (etnik), mengkaji asal suku 

bangsa keluarga tersebut, serta mengidentifikasi budaya suku bangsa 

terkait dengan kesehatan.  

(4) Agama, mengkaji agama yang dianut oleh keluarga serta kepercayaan 

yang dapat mempengaruhi kesehatan. 

(5) Status sosial ekonomi keluarga, ditentukan oleh pendapatan, baik dari 

kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu, status 

sosial ekonomi keluarga ditentukan pula oleh kebutuhan-kebutuhan 

yang dikeluarkan oleh keluarga serta barang-barang yang dimiliki oleh 

keluarga.  

(6) Aktivitas rekreasi keluarga dan waktu luang, rekreasi keluarga tidak 

hanya dilihat kapan keluarga pergi bersamasama untuk mengunjungi 

tempat rekreasi, namun dengan menonton TV dan mendengarkan radio 

juga merupakan aktivitas rekreasi, selain itu perlu dikaji pula 

penggunaan waktu luang atau senggang keluarga. (Mubarak, 2012)  

2) Riwayat dan Perkembangan Keluarga 
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(1) Tahap Perkembangan Keluarga Saat Ini  

Data ini ditentukan oleh anak tertua dalam keluarga. 

(2) Tahap Perkembangan Keluarga yang Belum Terpenuhi 

Data ini menjelaskan mengenai tugas dalam tahap perkembangan 

keluarga saat ini yang belum terpenuhi dan alasan mengapa hal 

tersebut belum terpenuhi.  

(3) Riwayat Keluarga Inti  

Data ini menjelaskan mengenai penyakit keturunan, riwayat 

kesehatan masing-masing anggota keluarga, status imunisasi, sumber 

kesehatan yang biasa digunakan serta pengalaman menggunakan 

pelayanan kesehatan. 

(4) Riwayat Keluarga Sebelumnya  

 Data ini menjelaska riwayat kesehatan dari pihak suami dan istri.  

3) Pengkajian Lingkungan  

(1) Karakteristik Rumah  

Data ini menjelaskan mengenai luas rumah, tipe, jumlah ruangan, 

jumlah jendela, pemanfaatan ruangan, penempatan perabot rumah 

tangga, jenis WC, serta jarak WC ke sumber air. Data karakteristik 

rumah disertai juga dalam bentuk denah. 

(2) Karakteristik Tetangga dan Komunitas Setempat  

Data ini menjelaskan mengenai lingkungan fisik setempat, kebiasaan 

dan budaya yang mempengaruhi kesehatan. 

(3) Mobilitas Geografis Keluarga  
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Biasanya keluarga cenderung memiliki tempat tinggal yang menetap 

disuatu tempat atau berpindah-pindah. 

(4) Perkumpulan Keluarga dan Interaksi dengan Masyarakat  

Data ini menjelaskan mengenai kebiasaan keluarga berkumpul, sejauh 

mana keterlibatan keluarga dalam pertemuan dengan masyarakat. 

(Widyanto, 2014)  

4) Struktur Keluarga 

(1) Sitem Pendukung Keluarga  

Kemampuan anggota keluarga untuk mempengaruhi dan 

mengendalikan orang sekitar untuk mengubah perilaku keluarga 

dalam mendukung kesehatan dalam keluarga. Penyelesaian masalah 

lebih baik jika dilakukan dengan musyawarah akan sehingga 

menimbulkan perasaan saling menghargai. 

(2) Pola Komunikasi Keluarga  

Jika komunikasi yang terjadi secara terbuka dan dua arah akan sangat 

mendukung bagi klien dan keluarga. Dalam proses penyembuhan 

karena adanya partisipasi dari setiap anggota keluarga. 

(3) Struktur Peran 

Bila anggota keluarga dapat menerima dan melaksanakan perannya 

dengan baik akan membuat anggota keluarga puas dan menghidari 

terjadinya konflik dalam keluarga dan masyarakat 
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(4) Nilai/Norma Keluarga  

Perilaku setiap anggota keluarga yang dapat dilihat dari nilai dan 

norma yang ada dalam keluarga. 

5) Fungsi Keluarga 

(1) Fungsi Afektif 

 keluarga yang saling menyayangi dan careterhadap salah satu 

keluarga yang memiliki penyakit gout artritis akan mempercepat 

proses penyembuhan serta setiap keluarga mampu memberikan 

dukungan kepada klien. 

(2) Fungsi Sosialisasi 

 Menjelaskan bagaimana sosialisasi yang terjadi dalam keluarga dan 

disekitar lingkungan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam 

bersosialisasi tidak ada batasan untuk klien selama itu tidak 

mengganggu kondisi penyakit klien dengan gout artritis. Interaksi 

sosial sangat di perlukan karena dapat mengurangi stress bagi klien. 

(3) Fungsi Perawatan Kesehatan 

- Untuk mengetahui kemampuan keluarga mengenal masalah 

kesehatan, sejauh mana keluarga mengetahui fakta-fakta dari 

masalah kesehatan yang meliputi pengertian, faktor penyebab, 

tanda dan gejala serta yang mempengaruhi keluarga terhadap 

masalah. 
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- Untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mengambil 

keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Kemampuan 

keluarga yang tepat akan mendukung proses perawatan. 

- Untuk mengetahui sejauh mana keluarga merawat anggota 

keluarga yang sakit. Yang perlu dikaji sejauh mana keluarga 

mengetahui keadaaan penyakit anggota keluarganya dan cara 

merawat anggota keluarga yang sakit. 

- Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga memelihara 

lingkungan rumah yang sehat. Yang perlu dikaji bagaimana 

keluarga mengetahui manfaat atau keuntungan pemeliharaan 

lingkungan. Kemampuan keluarga untuk memodifikasi lingkungan 

akan dapat mencegah resiko cedera. 

- Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

menggunakan fasilitas kesehatan yang mana akan mendukung 

terhadap kesehatan dan proses perawatan. 

- Fungsi reproduksi Mengkaji berapa jumlah anak, merencanakan 

jumlah anggota keluarga, serta metode apa yang digunakan 

keluarga dalam mengendalikan jumlah anggota keluarga. 

- Fungsi ekonomi Mengkaji sejauh mana keluarga memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana keluarga 

memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat guna meningkatkan 

status kesehatan. 

- Stres dan koping keluarga 
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Stresor jangka pendek, yaitu stresor yang dialami keluarga yang 

memerlukan penyelesaian dalam waktu 6 bulan, Stresor jangka 

panjang, yaitu stresor yang saat ini dialami yang memerlukan 

penyelesaian lebih dari 6 bulan. Kemampuan keluarga berespon 

terhadap situasi atau stressor, Strategi koping yang digunakan, 

strategi koping apa yang digunakan keluarga bila menghadapi 

permasalahan  

- Strategi fungsional, menjelaskan adaptasi disfungsional yang 

digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan.  

Pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua 

anggota keluarga. metode yang digunakan pada pemeriksaan 

1) Ini tidak berbeda dengan pemeriksaan fisik di klinik. Pada 

pemeriksaan fisik kita juga bisa menanyakan mengenai status 

kesehatan dari klien. Pada klien dengan Artritis Reumatoid, 

kita dapat mengkaji mengenai nyeri yang dialami klien, yaitu  

1) Status kesehatan umum selama setahun yang lalu  

2) Status kesehatan umum selama 5 tahun yang lalu 

3) Keluhan utama : Jika nyeri, tanyakan mengenai 

PQRST, 1) Provokative/pemicu nyeri  

2) Quality/kualitas nyeri  

3) Region/daerah nyeri  

4) Severity Scale/skala nyeri (0-10) 5) Timing/waktu 

terjadi nyeri (pagi, siang, malam hari)  
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-Harapan keluarga Pada akhir pengkajian, perawat menanyakan 

harapan keluarga terhadap petugas kesehehatan yang ada. ( Padila, 

2012)  

2.3.2 Perumusan Diagnosis Keperawatan Keluarga 

Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai individu, 

keluarga, atau masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data 

dan analisis data secara cermat, memberikan dasar untuk menetapkan tindakan-

tindakan dimana perawat bertanggung jawab untuk melaksanakannya. 

Diagnosis keperawatan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap 

masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur 

keluarga, fungsi-fungsi keluarga, koping keluarga, baik yang bersifat aktual, 

resiko, maupun sejahtera dimana perawat memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab untuk melakukan tindakan keperawatan bersama-sama dengan keluarga, 

berdasarkan kemampuan, dan sumber daya keluarga (Mubarak, 2012) 

Mubarak (2012) merumuskan diagnosis keperawatan keluarga 

berdasarkan data yang didapatkan pada pengkajian. Komponen diagnosis 

keperawatan meliputi problem atau masalah, etiology atau penyebab, dan sign 

atau tanda yang selanjutnya dikenal dengan PES.  

1) Problem atau masalah (P) Masalah yang mungkin muncul pada penderita 

artritis rheumatoid.  

2) Etiology atau penyebab (E) Penyebab dari diagnose keperawatan pada 

asuhan keperawatan keluarga berfokus pada 5 tugas kesehatan keluarga yang 

meliputi: 
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(1) Mengenal masalah kesehatan.  

(2) Mengambil keputusan yang tepat.  

(3)  Merawat anggota keluarga yang sakit. 

(4)  Memodifikasi lingkungan.  

(5)  Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. 

3) Sign atau tanda (S) Tanda atau gejala yang didapatkan dari hasil pengkajian. 

Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada keluarga dengan 

artritis goutmenurut SDKI tahun 2017 yaitu: 

1) (D.0077) Nyeri akut/kronis berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit 

2) (D.0054) Gangguan mobilitas fisik akibat penurunan kekuatan otot pada 

penderitaartritisgout berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

dalam merawat anggota keluarga yang sakit  

3) (D.0136) Resiko cedera akibat penurunan fungsi motorik pada penderita 

artritis reumatoid berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

merawat anggota keluarga yang sakit  

4) (D.0111) Defisit pengetahuan keluarga tentang penyakit artritis gout 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah 

kesehatan  

5) (D.0083) Gangguan citra tubuh/ perubahan penampilan peran 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah 

kesehatan 
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6) (D.0109) Defisit perawatan diri berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit  

7) (D.0080) Ansietas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan  

 

2.3.2.1 Menentukan Prioritas Masalah 

Menurut Mubarak (2012)tipologi dari diagnosis keperawatan yaitu:  

1) Diagnosis aktual (terjadi defisit atau gangguan kesehatan) Dari hasil 

pengkajian didapatkan data mengenai tanda dan gejala dari gangguan 

kesehatan, dimana masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga 

memerlukan bantuan untuk segera ditangani dengan cepat.  

2) Diagnosis resiko tinggi (ancaman kesehatan) Sudah ada data yang 

menunjang namun belum terjadi gangguan, tetapi tanda tersebut dapat 

menjadi masalah aktual apabila tidak segera mendapatkan bantuan 

pemecahan dari tim kesehatan atau keperawatan.  

3) Diagnosis potensial (keadaan sejahtera atau wellness) Suatu keadaan jika 

keluarga dalam keadaan sejahtera, kesehatan keluarga dapat ditingkatkan. 

Setelah data dianalisis, kemungkinan perawat menemukan lebih dari satu 

masalah. Mengingat keterbatasan kondisi dan sumber daya yang dimiliki 

oleh keluarga maupun perawat, maka masalah-masalah tersebut tidak dapat 

ditangani sekaligus. Oleh karena itu, perawat bersama keluarga dapat 

menyusun dan menentukan prioritas masalah kesehatan keluarga dengan 

menggunakan skala perhitungan yang dapat dilihat pada 



35 

 

Tabel  2.1Skoring Prioritas Masalah 

No 
Kriteria Skor Bobot 

1 Sifat Masalah  

1 a. Tidak/kurang sehat 

 b. Ancaman kesehatan  

c. Krisis atau keadaan sejahtera 

 

3 

2 

1 

1 

2 Kemungkinan Masalahdapat Diubah  

a. Dengan mudah  

b. Hanya sebagian  

c. Tidak dapat 

 

 

2 

1 

0 

2 

3 Potensial Masalah untuk Dicegah 

 a. Tinggi  

b. Cukup  

c. Rendah 

 

3 

2 

1 

1 

4 Menonjolnya Masalah  

 a. Masalah berat, harus segera ditangani  

b. Ada masalah, tetapi tidak perlu segera ditangani  

c. Masalah tidak dirasakan 

 

2 

1 

0 

1 

Proses skoring dilakukan untuk setiap diagnosis keperawatan dengan cara 

berikut ini:  

1) Tentukan skor untuk setiap kriteria yang telah dibuat.  

2) Selanjutnya skor dibagi dengan angka tertinggi yang dikalikan dengan 

bobot. Skor x bobot Angka tertinggi  

3) Jumlahkanlah skor untuk semua kriteria, skor tertinggi adalah 5, sama 

dengan seluruh bobot. 

2.3.3 Perencanaan  

Perencanaan keperawatan keluarga adalah kumpulan rencana tindakan 

yang dibuat oleh perawat yang nantinya diimplementasikan dalam tindakan yang 



36 

 

nyata dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk perbaikan 

kesehatan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya.  

Perencanaan keperawatan keluarga terdiri dari tujuan (umum dan khusus), 

rencana intervensi, serta rencana evaluasi yang memuat 40 kriteria dan standar. 

Perumusan tujuan dilakukan secara spesifik, dapat diukur (measurable), dapat 

dicapai (achivable), rasional dan menunjukkan waktu (SMART). Rencana 

intervensi ini ditetapkan untuk mencapai tujuan (Padila, 2012). Berikut ini 

klasifikasi intervensi keperawatanmenurut Feedman (1970) dalam Friedman 

(1998), yaitu :  

1. Intervensi Suplemental, perawat memberikan perawatan langsung kepada 

keluarga karena tidak dapat dilakukan keluarga  

2. Intervensi Facilitate, perawat membantu mengatasi hambatan yang 

dimiliki keluarga dengan berusaha memfasilitasi pelayanan yang diperlukan, 

seperti pelayanan medis, kesejahteraan sosial, transportasi dan pelayanan 

kesehatan di rumah  

3. Intervensi Developmental, perawat melakukan tindakan dengan tujuan 

meningkatkan dan memperbaiki kapasitas keluarga dalam perawatan diri dan 

tanggung jawab pribadi. Perawat juga membantu keluarga memanfaatkan fasilitas 

kesehatan yang berasal dari sumber diri sendiri , termasuk dukungan sosial 

internal maupun eksternal ( Padila, 2012).  

 

 



37 

 

Tabel 2.2 Perencanaan Keperawatan Keluarga 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi 

1 Nyeri kronis 

berhubungan dengan 

ketidak mampuan 

keluarga dalam 

merawat anggota 

keluarga yang sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4 x 24 

jam keluarga memahami 

tentang perawatan anggota 

keluarga dengan 

rheumatoid arthritis 

 

Kriteria Hasil : Keluarga 

dapat melakukan kompres 

hangat dengan rebusan 

jahe. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Kaji keluhan nyeri ,skala 

nyeri,serta catat lokasi dan 

intensitas, factor-faktor yang 

mempercepat, dan respons rasa 

sakit nonverbal. 

1.2 Lakukan Pendidikan kesehatan 

mengenai nyeri 

1.3 Lakukan terapi Relaksasi nafas 

dalam 

1.4 Berikan massase yang lembut. 

1.5 Berikan pengobatan dengan 

Teknik 

nonfarmakologi“ Kompres 

hangat rebusan jahe” 

2 Gangguan mobilitas 

fisik akibat 

penurunan kekuatan 

otot pada 

penderitaartritisgout 

berhubungan dengan 

ketidakmampuan 

keluarga dalam 

merawat anggota 

keluarga yang sakit 

NOC : 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 4 x24 

jam klien dapat 

menunjukkan untuk 

melakukan aktivitas 

mandiri dengan Kriteria 

Hasil : 

1. Klien meningkat dalam 

aktivitas fisik 

2. Mengerti tujuan dan 

peningkatan mobilitas 

3. Memverbalisasikan 

perasaan dalam 

meningkatkan kekuatan 

dan kemampuan 

berpindah 

4. Memperagakan 

penggunaan alat 

5. Bantu untuk mobilisasi 

(walker) 

 

2.1 Monitoring vital sign 

sebelum/sesudah latihan dan 

lihat respon pasien saat latihan 

2.2 Konsultasikan dengan terapi fisik 

tentang rencana ambulasi sesuai 

dengan kebutuhan 

2.3 Bantu klien untuk menggunakan 

tongkat saat berjalan dan cegah 

terhadap cedera 

2.4 Ajarkan pasien tentang teknik 

ambulasi 

2.5 Kaji kemampuan pasien dalam 

mobilisasi 

2.6 Latih pasien dalam pemenuhan 

kebutuhan ADLs secara mandiri 

sesuai kemampuan 

2.7 Dampingi dan Bantu pasien saat 

mobilisasi dan bantu penuhi 

kebutuhan ADLs pasien. 

2.8 Ajarkan pasien bagaimana 

merubah posisi dan berikan 

bantuan jika diperlukan. 

 

3. Defisit pengetahuan 

keluarga tentang 

penyakit artritis gout 

berhubungan dengan 

ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan  

 

NOC : 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 4x24 

jam klien dan keluarga 

menunjukkan pengetahuan 

tentang proses penyakit 

dengan Kriteria Hasil : 

1. Pasien dan 

keluargamenyatakan 

NIC : 

3.1 Kaji tingkat pengetahuan pasien 

dan keluarga 

3.2 Gambarkan tanda dan gejala 

yang biasamuncul pada penyakit, 

dengan cara yang tepat 

3.3 Gambarkan proses penyakit, 

dengan carayang tepat 

3.4 Identifikasi kemungkinan 
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2.3.4 Implementasi 

Keperawatan Keluarga Implementasi atau pelaksanaan keperawatan 

adalah proses dimana perawat mendapatkan kesempatan untuk menerapkan 

pemahamantentang 

penyakit,kondisi,prognos

is dan 

programpengobatan 

2. Pasien dan 

keluargamampu 

melaksanakanprosedur 

yang dijelaskansecara 

benar 

3. Pasien dan 

keluargamampu 

menjelaskankembali apa 

yangdijelaskan perawat 

penyebab, dengan cara yang 

tepat 

3.5 Sediakan informasi pada pasien 

tentangkondisi, dengan cara yang 

tepat 

3.6 Sediakan bagi keluarga informasi 

tentangkemajuan pasien dengan 

cara yang tepat 

3.7 Diskusikan pilihan terapi atau 

penanganan 

3.8 Dukung pasien untuk 

mengeksplorasi 

ataumendapatkan second opinion 

dengan carayang tepat atau 

diindikasikan 

3.9 Eksplorasi kemungkinan sumber 

ataudukungan, dengan cara yang 

tepat 

4 Ansietas 

berhubungan dengan 

ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

NOC : 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 4x24 

jam klien terhindar dari 

adanya kecemasan dengan 

Kriteria Hasil : 

1. Klien mampu 

mengidentifikasi dan 

mengungkapkan gejala 

cemas. 

2. Mengidentifikasi, 

mengungkapkan dan 

menunjukkan tehnik 

untuk mengontol cemas. 

3. Vital sign dalam batas 

normal. 

4. Postur tubuh, ekspresi 

wajah, bahasa tubuh dan 

tingkat aktivfitas 

menunjukkan 

berkurangnya 

kecemasan. 

 

NIC : 

4.1 Gunakan pendekatan yang 

menenangkan 

4.2 Nyatakan dengan jelas harapan 

terhadap pelaku pasien 

4.3 Jelaskan semua prosedur dan apa 

yang dirasakan selama prosedur 

4.4 Temani pasien untuk 

memberikan keamanan dan 

mengurangi takut 

4.5 Dengarkan dengan penuh 

perhatian 

4.6 Identifikasi tingkat kecemasan 

4.7 Bantu pasien mengenal situasi 

yang menimbulkan kecemasan 

4.8 Dorong pasien untuk 

mengungkapkan perasaan, 

ketakutan, persepsi 

4.9 Instruksikan pasien 

menggunakan teknik relaksasi 
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rencana tindakan yag telah disusun dan membangkitkan minat dan kemandirian 

keluarga dalam mengadakan perbaikan ke arah perilaku hidup sehat. Namun 

sebelum melakukan implementasi, perawat terlebih dahulu membuat kontrak agar 

keluarga lebih siap baik fisik maupun psikologis dalam menerima asuhan 

keperawatan yang diberikan. Tindakan keperawatan keluarga mencakup hal-hal 

di bawah ini yaitu : 

1) Merangsang kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah 

kesehatan dan kebutuhan kesehatan dengan cara memberi informasi, 

mengkaji kebutuhan dan harapan tentang 41 kesehatan serta memberi 

motivasi atau dorongan sikap emosi yang sehat terhadap masalah 

2) Membantu keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat, 

dengan cara memberitahu konsekuensi jika tidak melakukan, 

mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga, dan 

membicarakan dengan keluarga tentang konsekuensi tiap tindakan.  

3) Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit, 

dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, memanfaatkan alat dan 

fasilitas yang ada di rumah, dan mengawasi keluarga dalam melakukan 

tindakan.  

4) Membantu keluarga untuk memodifikasi lingkungan menjadi sehat, 

dengan cara menggali sumber-sumber yang ada pada keluarga dan 

memodifikasi lingkungan semaksimal mungkin  

5) Memberi motivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tyang 

ada, dengan cara mengenalkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan 
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keluarga, serta membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang 

ada. (Widyanto, 2014). 

Namun, tidak semua pelaksanaan tindakan ini berjalan dengan baik, ada 

faktor-faktor penyulit dari keluarga yang dapat menghambat minat keluarga 

dalam berkerja sama melakukan tindakan kesehatan ini, yaitu : 

1) Kurang jelasnya informasi yang didapat keluarga, sehingga membuat 

keluarga keliru  

2) Kurang lengkapnya informasi yang didapat keluarga sehingga keluarga 

melihat masalah sebagian  

3) Keliru, keluarga tidak dapat mengkaitka informasi yang di dapat dengan 

kondisi yang dihadapi 

4) Keluarga tidak mau menghadapi situasi  

5) Anggota keluarga tidak mampu melawan tekanan dari keluarga atau 

lingkungan sekitar. 

6) Keluarga ingin mempertahankan suatu pola tingkah laku 

7) Gagalnya keluarga dalam mengaitkan tindakan dengan sasaran atau tujuan 

upaya keperawatan  

8) Keluarga kurang percaya dengan tindakan yang diajukan perawat Selain 

itu, ada juga kesulitan yang dihadapi petugas dalam tahap pelaksanaan ini, 

seperti:  

1. Perawat kaku dan kurang flekesibel dan cenderung menggunakan 1 

pola pendekatan  
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2. Kurangnya pemberian penghargaan dan perhatian terhadap faktor-

faktor sosial budaya dari petugas  

3. Perawat kurang mampu dalam mengambil tindakan/menggunakan 

berbagai macam teknik dalam mengatasi masalah yang rumit. 

(Mubarak, 2012)  

2.3.5 Evaluasi 

Evaluasi Menurut Mubarak (2012), evaluasi proses keperawatan ada dua 

yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. 

1) Evaluasi Kuantitatif Evaluasi kuantitatif dilaksanakan dalam kuantitas, 

jumlah pelayanan, atau kegiatan yang telah dikerjakan.  

2) Evaluasi Kualitatif Evaluasi kualitatif merupakan evaluasi mutu yang dapat 

difokuskan pada salah satu dari tiga dimensi yang saling terkait.  

Tahapan evaluasi dapat dilakukan pula secara formatif dan sumatif. Evaluasi 

formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses asuhan keperawatan 

sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir 

asuhan keperawatan (Mubarak, 2012).  

Evaluasi dilaksanakan dengan pendekatan SOAP (Subyektif, Obyektif, 

Analisa, dan Planning)   
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S : adalah hal-hal yang dikemukakan oleh keluarga secara subjektif setelah 

dilakukan intervensi keperawatan.  

O : adalah hal-hal yang ditemui oleh perawat secara objektif setelah dilakukan 

intervensi keperawatan.  

A : adalah analisa dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu pada tujuan yang 

terkait dengan diagnosis.  

P : adalah perencanaan yang akan datang setelah melihat respon dari keluarga 

pada tahapan evaluasi 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

3.1 Rancangan penulisan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatanpenulisandeskriptifdenganmenggunakanrancangan studi kasus. Studi 

kasus adalah penulisan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan 

deskriptif(Notoatmodjo, 2012). 

Studi ini menggunakan asuhan keperawatan dengan rancangan penelitian 

studi kasus yakni asuhan keperawatan dimana penulis mengumpulkan data yang 

dimulai dari pengkajian, menentukan diagnosis, melakukan perencanaan, 

melaksanakan tindakan dan melakukan evaluasi pada keluarga dengan kasus 

GoutAthritis. 

3.2 Subyek Studi Kasus 

Untuk subjek yang digunakan penulisan,penulis menggunakan dua 

respoden dari duaanggota keluarga yang menderitapenyakitGoutAthritisdan 

pernah melakukan pengobatan diwilayahkerja Puskesmas Juanda Kalimantan 

Timur. 

3.2.1 Kriteria Subjek Kasus : 

1) Dua keluarga yang menderita penyakit asam urat di wilayah kerja Puskesmas 

Juanda. 
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2) Responden yang mampu berbahasa indonesia dengan baik, kooperatif, serta 

bisa melakukan aktivitas. 

3) Bersedia menjadi responden dan telah mendatangani surat persetujuan. 

3.3 Batasan Istilah (DefinisiOperasional) 

Gout Arthritis adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam 

urat didalam darah. Kadar asam urat yang tinggi di dalam darah melebihi batas 

normal yang menyebabkan penumpukan asam urat di dalam persendian dan 

organ tubuh lainnya. 

 Studi kasus dengan menggunakan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian 

proses keperawatan pada individu yang mengalami gangguan metabolisme 

dengan melalui pengkajian, menetapkan diagnosis, menyusun perencanaan, 

melakukan implementasi ( tindakan keperawatan) serta melakukan evaluasi pada 

pasien. 

3.4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus 

Studi kasus ini dilakukan dirumah keluarga masing-masing responden 

diWilayah Kerja Puskesmas Juanda Kalimantan Timur dalam waktu 6 hari. 

3.5 Prosedur Studi Kasus 

Prosedur studi kasus pada karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1) karya tulis ilmiah disetujui oleh penguji  

2) Meminta ijzin untuk pengumpulan data dengan metode studi kasus melalui 

surat izin pelaksanaan studi kasus kepada pihak Puskesmas Juanda serta 

keluarga 
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3) Membina hubungan saling percaya kepada responden, membrikan informasi 

singkat tentang tujuan dan manfaat studi kasus kepada responden atau 

penjelasan untuk mengikuti pelaksanaan tindakan keperawatan. Agar 

berpartisipasi dalam studi kasus ini, lembar persetujuan (informed consent) 

untuk di tanda tangani. 

4) Meminta keluarga responden yang setuju untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan karya tulis ilmiah tersebut. 

5) Melakukan pemeriksaan fisik pada klien dengan GoutAthritis. 

6) Merumuskan diagnosa pada klien dengan GoutAthritis. 

7) Menentukan intervensi keperawatan sesuai dengan maslah keperawatan. 

8) Melakukan evaluasi segera setelah tindakan dilakukan dan rekapitulasi serta 

kesimpulan dari observasi dan analisa status kesehatan selama 5 hari dengan 

melihat tujuan yang telah tercapai 

3.6 Metode dan InstrumenPengumpulan Data 

3.6.1 Teknik pengumpulan Data 

1) Wawancara 

1) Menanyakan identitas anggota keluarga responden. 

2) Menanyakan riwayat penyakit dan tahap perkembangan keluarga 

responden. 

3) Menanyakan pengetahuan keluarga tentang penyakit yang diderita 

responden. 

4) Menanyakan tentang stress dan koping keluarga responden. 
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5) Menanyakan harapan keluarga terhadap adanya asuhan keperawatan 

keluarga. 

2) Observasi 

3) Pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi). 

4) Pengukuran Tanda-tanda Vital. 

5) Dokumentasi asuhan keperawatan. 

6) Instrumen Pengumpulan Data. 

Alat atau instrumen pengumpulan data menggunakan format pengkajian 

Asuhan Keperawatan Keluarga yang di sepakati di lingkungan prodi DIII 

Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim.  

3.7 Keabsahan Data 

3.7.1 Data Primer 

Sumber data yang dikumpulkan dari klien yang dapat memberikan 

informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan keperawatan yang 

dihadapinya. 

3.7.2 Data Sekunder 

Sumber data yang dikumpulkan dari orang terdekat klien (keluarga), seperti 

orang tua, saudara, atau pihak lain yang mengerti tentangkesehatankliendan dekat 

dengan klien. 

3.7.3 Data Tersier 

Catatan klien (perawatan atau rekam medis klien) yang merupakan riwayat 

penyakit dan perawatan klien dimasa lalu. 
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3.8 Analisis Data 

Pengolahan hasil analisa data ini menggunakan anilisis statistic deskriptif. 

Analisis deskriptif adalah pendekatan penulisan deskriptif dengan menggunakan 

rancangan studi kasus. (Notoatmodjo, 2012).  

Analisa data dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan semua data 

terkumpul. Dilakukan mulai awal pengkajian dan dilakukan pendokumenyasian 

pada setiap hari untuk mengetahui perkembangan dari pasien. Analisis data 

dilakukan dwngan cara mengemukakan fakta. Selanjutnya membandingkan 

dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. 

Teknik analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban 

dari data yang diperoleh. Selanjutnya diinterpretasikan oleh penulis dan 

dibandingkan dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan 

rekomendasi dalam intervensi tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil 

4.1.1. GambaranLokasiPenelitian 

Studi kasus ini dilakukan di wilayah kerja puskesmas juanda yang terletak 

di jalan juanda 8 gang salak III No.5, kelurahan Air Hitam, kecamatan Samarinda 

Ulu. Saat ini puskesmas juanda memiliki wilayah kerja 2 kelurahan yaitu; 

Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan 

Timur. Puskesmas juanda yang berdiri sejak tahun 1994 dalam perkembangannya 

selalu berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang ada di 

wilayah kerja nya baik yang berupa kesehatan wajib maupun upaya kesehatan 

pengembangan. 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Puskesmas 

juanda dilengkapi dengan sumber daya yaitu sarana dan prasarana berupa tanah 

bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainya. Adapun 

pelayanan yang tersedia di puskesmas juanda yaitu, poli KB, poli KIA, poli anak 

dan remaja, pli imunisasi, poli lansia, poli kesehatan gigi dan mulut, poli umum 

dan TB, bimbingan konseling gizi dan kesehatan lingkungan serta promosi 

kesehatan, ruang apotek, ruang tindakan medik, ruang TU dan laboratorium. 

Kepala puskesmas saat ini adalah : drg. Ida aprida 

- Poli KIA : sri susiana dewi, amd.keb 

- Poli umum : dr. Ripandi yuspa 
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- Poli lansia : dr. Selvei sira 

- Poli kesehatan gigi dan mulut : drg. Hesty erika silitonga 

- Poli remaja dan anak : dr. Aldy angri husein 

- Poli KB : sania yuni A, Amd.keb 

 

Studi kasus ini yang digunakan adalah kunjungan terhadap keluarga 

dengan menerapkan asuhan keperawatan serta analisis mengenai peningkatan 

peran keluarga dalam merawat sebelum dan sesudah implementasi model dan 

peran keluarga pada pasien gout arthritis di Wilayah Kerja Puskesmas juanda 

Samarinda. Pada bab ini, penulis mengemukakan hasil dari asuhan keperawatan 

keluarga dengan proses keperawatan yang melalui proses pengkajian, 

merumuskan diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada 

keluarga Tn. H alamat jalan belimbing 3 no.49 dan keluarga Tn. M  alamat jalan 

jambu 5 no.49 

 

Pada sub-bab ini dijelaskan: 

A. Pengkajian 

Tabel 4.1 Hasil Anamnesis Keluarga dengan Kasus Hipertensi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sempaja Samarinda. 
DATA ANAMNESIS KELUARGA 1 KELUARGA 2 

Identitas Klien: Tn. H dengan gout arthritis 

dengan tipe keluarga inti, 

komposisi KELUARGA 

yaitu Tn. H 73 tahun 

sebagai KK, Tn. H sebagai 

anak dan Tn. G, semua 

imunisasi lengkap kecuali 

Tn. M klien mengatakan 

tidak pernah imunisasi, 

keluarga merupakan suku 

bugis dan agama islam 

penghasilan keluarga 

perbulan mencukupi untuk 

pengeluaran dalam satu 

bulan. 

Tn. M dengan gout arthritis 

dengan tipe keluarga inti, 

komposisi yaitu Tn. M 81 

tahun sebagai KK, Tn. N 

sebagai anak dan Tn. M 

sebagai anak, semua 

imunisasi lengkap, keluarga 

merupakan suku banjar dan 

agama islam penghasilan 

keluarga perbulan 

mencukupi untuk 

pengeluaran dalam satu 

bulan. 

Riwayat dan Tahap 

Perkembangan Keluarga 

Keluarga saat ini berada 

pada tahap keluarga dengan 

usia lanjut yang mana Tn. H 

berusia 73 tahun, Beberapa 

tahap perkembangan sudah 

terpenuhi karena Tn. H  

sudah bisa menerima 

Keluarga saat ini pda tahap 

keluarga dengan usia lanjut 

yang mana Tn. M saat ini 

berusia 81 tahun, Beberapa 

tahap perkembangan sudah 

terpenuhi karena Tn. M  

sudah bisa menerima 
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kepergian istri nya, dapat 

menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang sekarang 

dimana untuk kebutuhan 

ekonomi sudah ditanggung 

oleh anak-anak nya. Dan 

untuk mempertahankan 

ikatan dengan anak nya 

yang lain Tn. H  biasanya 

hanya menelpon anaknya 

yang sudah berkeluarga. 

Riwayat penyakit awal nya 

Tn. H tidak tahu bahwa 

memiliki penyakit asam urat 

hanya saja Tn. H merasakan 

nyeri yang kadang kadang 

muncul disaat bangun dan 

sebelum tidur, kemudian 

diantar anaknya  

kepuskesmas lalu dicek 

pada tanggal 1 april 2019 

ternyata asam urat nya tidak 

normal, kemudian diberi 

obat oleh puskesmas. 

kepergian istri nya, dapat 

menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang sekarang 

dimana untuk kebutuhan 

ekonomi sudah ditanggung 

oleh anak-anak nya. Dan 

untuk mempertahankan 

ikatan dengan anak nya 

yang lain Tn. M  biasanya 

menelpon anaknya yang 

sudah berkeluarga dan 

kadang juga anak-anak dan 

cucu nya datang 

mengunjungi Tn. M . 

Riwayat penyakit, Tn. M 

memang sudah memiliki 

penyakit asam urat kurang 

mulai 6 bulan lalu, klien 

mengatakan pernah disuntik 

dilutut kanan dan kiri 

sebelum disuntik Tn. M 

mengatkan kaki nya sangat 

sakit namun semenjak 

disuntik sudah tidak terlalu 

sakit hanya saja untuk 

berjalan agak kaku dan 

kadang kadang nyeri dan 

Tn. M rutin untuk 

mengambil obat di 

puskesmas dan diantar oleh 

anak nya. 

Keadaan Lingkungan  Tempat tinggal keluarga Tn. 

H memiliki luas 6x12 m2. 

Bangunan tersebut milik 

sendiri, rumah TN.h 

memiliki 2 kamar, 1 ruang 

tamu menyatu dengan ruang 

keluarga, 1 dapur, 1  kamar 

mandi dan wc. 

Ventilasi/penerangan bagi 

Tn. H  cukup memadai. 

Lantai rumah tampak bersih, 

hal ini terlihat dari tidak 

adanya kotoran pada lantai, 

lingkungan rumah 

bersih,lantai rumah 

menggunakan keramik, 

dinding rumah terbuat dari 

beton. Untuk penggunaan 

air keluarga menggunakan 

Tempat tinggal keluarga 

Tn. M memiliki luas 

7x13m2. Bangunan tersebut 

milik sendiri, rumah Tn,m 

memiliki 2 kamar, 1 ruang 

tamu dan keluarga, 1 dapur, 

1kamar mandi, ventilasi 

/penerangan bagi Tn. M  

cukup memadai, lantai 

rumah tampak bersih, lantai 

rumah menggunakan 

keramik, dunding rumah 

terbuat dari beton, 

lingkungan rumah bersih, 

untuk penggunaan air 

keluarga menggunakan 

sumber air PDAM, Tn. M  

tidak memiliki 

pekaranganm rumah, air 
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air PDAM, tidak ada 

pekarangan rumah 

dibelakang karena mepet 

dengan rumah yang ada 

dibelakang, saluran 

pembuangan air limbah ke 

selokan, untuk pembuangan 

sampah biasanya langsung 

dibuang ke tempat 

pembuangan akhir 

masyarakat. Keluarga 

tinggal dengan beragam 

suku, bugis, banjar, jawa, 

batak tidak ada aturan atau 

kesepakatan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan 

dilingkungan Tn. H . 

mengontrak karena istri nya 

guru, kemudian istrinya 

pindah mengajar 

kesamarinda kemudian 

mengontrak lagi di sungai 

dama sebelum tahun 1985, 

kemudian pada saat tahun 

1985 mereka Tn. H  dan 

keluarga pindah kerumah 

dinas yang sekarang sudah 

jadi rumah milik pribadi dan 

ditempati hingga sekarang, 

jarang ikut gotong royong 

hanya anaknya saja Tn. H 

yang ikut. 

limbah langsung ke 

selokan, untuk pembuangan 

sampah ada tukang sampah 

yang mengambil setiap hari 

dan membayar sekigar 

Rp.10.0000.  

Keluarga tinggal dengan 

bearagam suku,jawa bugis, 

madura dan batak,kutai 

keluarga mengatakan tiadak 

ada aturan yang dapat 

mempengaruhi kesehatan. 

Tn. M  mengatakan bahwa 

sebelum ditempat yang 

sekarang pada tahun 1961 

pada saat menikah tinggal 

di panglima batur daerah 

pasar pagi karena membuka 

usaha mebel disana, 

kemudia pada tahun 1998 

pindah ke juanda hingga 

sekarang Tn. M  

mengatakan alasan pindah 

adalah karena rumah yang 

di panglima batur dijual 

karena ada permasalahan 

hukum dengan pemilik 

rumah sebelumnya, Tn. M 

mengatakan biasanya hanya 

anak-anaknya yang ikut 

kerja bakti karena Tn. M 

sudah tidak kuat jika ikut. 

 

Struktur Keluarga Keluarga Tn. H  

berkomunikasi 

menggunakan bahasa 

indonesia, keluarga 

mengatakan jika ada 

anggota keluarga yang 

mengalami masalah, diajak 

untuk bercerita apa 

masalahnya lalu 

didiskusikan untuk mencari 

jalan keluar atau 

menyelesaikan masalah, 

biasanya dengan diskusi, 

keluarga Tn. H mampu 

menjalankan perannya 

dengan baik, Tn. H 

berperasn sebagai kepala 

Keluarga Tn. M  

berkomunikasi 

menggunakan bahasa 

indonesia sehari-hari. Tn. 

M  mengatakan bila ada 

anggota keluarga yang 

mengalami masalah, diajak 

untuk bercerita dan mencari 

jalan keluar sama-sama, 

karena bagi keluarga Tn. M  

masalah harus diselesaikan 

secara diskusi, Keluarga 

Tn. M  mampu 

menjalankan perannya 

dengan baik,Tn. M  

berperan sebagai kepala 

keluarga, ayah dan kakek. 
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keluarga , ayah namun 

untuk mencari nafkah kini 

Tn. H sudah tidak bisa lagi 

sehingga anak nya yang 

mencari nafkah, dan 

anaknya Tn. H dan Tn. G 

berperan sebagai anak yang 

juga mengurus rumah 

tangga menggantikan tugas 

alm. Ibunya dan membantu 

mencari nafkah. Keluarga 

menganut agama islam dan 

Tn. H mengajarkan untuk 

bersikap sopan dan santun. 

Dan anak nya Tn. M  

berperan sebagai anak yang 

juga mengurus rumah 

tangga menggantikan tugas 

alm ibunya, dan membantu 

mencari nafkah. Tn. M  dan 

keluarga menganut agama 

islam dan norma yang 

berlaku dimasyarakat dan 

adat istiadat orang banjar, 

Tn. M  juga mengajarkan 

pentingnya bersikap 

sopan/santun dengan orang 

lain. 

Fungsi Keluarga Keluarga Tn. H  selalu 

menyayangi dan perhatian 

kepada anak-anak nya, dan 

selalu mendukung untuk 

bersikap sopan dan santun, 

Interaksi Tn. H  dengan 

anaknya terjalin dengan 

sangat baik saling 

mendukung, bahu 

membahu, dan saling 

ketergantungan. Tn. H  

memiliki peran yang besar 

dalam mengambil keputusan 

namun Tn. H  selalu adil 

kepada keluarga nya, 

Masalah kesehatan yang 

saat ini sedang dialami oleh 

keluarga adalah Tn. H  

memiliki penyakit asam urat 

dan maag, dan saat 

merasakan nyeri kambuh 

keluarga biasanya 

membawa Tn. H  berobat 

atau sekedar mengurut 

perlahan, dipekarangan 

rumah tidak memiliki 

tanaman-tanaman herbal 

yang berfungsi menurunkan 

nyeri klien dan keluarga, 

klien menggunakan fasilitas 

kesehatan untuk berobat. 

Keluarga Tn. M  biasa 

menggunakan waktu 

senggang untuk berkumpul 

dirumah sambil bercerita, 

Tn. M  selalu mendukung 

anak nya dalam melakukan 

hal yang positif, dan 

mengajarkan untuk saling 

menghormati, Tn. M  

mengatakan biasa nya 

selalu menyapa dan 

menegur jika ada tetangga 

atau kerabat jika bertemu 

agar saling mengenal antar 

warga maupun tetangga, 

Tn. M mengatakan sering 

berkomunikasi dengan 

anaknya sepulang kerja 

biasanya mereka duduk 

menonton sambil bercerita, 

Masalah kesehatan yang 

saat ini sedang dialami oleh 

keluarga adalah Tn. M  

memiliki penyakit asam 

urat, dan saat ini sedang 

merasakan nyeri. Ketika 

nyeri kambuh keluarga 

biasanya membawa Tn. M , 

klien menggunakan fasilitas 

kesehatan untuk berobat. 

Keluarga mengatakan tidak 

tahu bagaimana mencegah 

penyakit asam urat. 

Stres dan Koping Keluarga Keluarga Tn. H  

mengatakan jika ada 

masalah seggera 

Keluarga Tn. M 

mengatakan bahwa masalah 

yang sudah berlalu atau pun 
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diselesaikan dan tidak 

mengingat lagi masalah 

yang sudah dilewati, bagi 

keluarga Tn. H  yang lalu 

biarlah berlalu tdak perlu di 

ingat-ingat lagi. Dan 

keluarga saling mensuport 

jika salah satu dari anggota 

keluarga ada yang dalam 

masalah dan berdiskusi 

dalam mengatasi masalah 

yang ada. 

massalah yang akan datang 

harus tetap dihadapi dengan 

lapang dada, dan 

diselesaikan dengan tenang. 

Jika ada masalah Tn. M  

akan mencari jalan keluar 

bersama anaknya dengan 

cara berdiskusi. 

 

Tabel4.2Hasil Pemeriksaan Fisik Keluarga dengan Kasus Hipertensi di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sempaja Samarinda. 
Pemeriksaan Keluarga 1(Tn. H ) Keluarga 2(Tn. M) 

Tanda-tanda 

Vital 

TD : 130/90 

Nadi : 80 

Suhu : 36,2 

RR : 16 

TD : 150/100 

Nadi : 92 

Suhu : 36,3 

RR : 16 

BB 40 70 

TB 158 166 

Keadaan 

Umum 
  

Kesadaran Pasien sadar Pasien sadar  

Kepala Rambut pendek putih , tidak ada 

kelainan, tidak ada bekas luka 

Rambut pendek, putih, ada uban, 

bersih tidak ada kelainan 

Mata Sklera tidak icterus, kunjungtiva 

tidak anemis, tidak ada 

peradangan 

Sklera  tidak icterus, kunjungtiva 

tidak anemis, tidak ada 

peradangan 

Telinga Bersih, tidak ada serumen, tidak 

ada luka 

Bersih, tidak ada serumen, tidak 

ada luka 

Hidung Bersih, tidak ada secret tidak ada 

kelainan 

Bersih, tidak ada secret tidak ada 

kelainan 

Mulut Stomatitis tidak ada,tidak terdapat 

karang gigi,semua gigi sudah 

tanggal 

Stomatitis tidak ada, tidak 

terdapat karang gigi,gigi sudah 

tanggal semua 

Leherdantengg

orokan 

 

Kesulitan menelan tidak ada,tidak 

ada kelenjar tiroid dan tidak ada 

pembesaran kelenjar limfe 

Kesulitan menelan tidak ada,tidak 

ada kelenjar tiroid dan tidak ada 

pembesaran kelenjar limfe 

Dada danparu 

 

Pergerakan dada simetris, 

vesikuler, sonor seluruh lapang 

paru, 

Ronkhi (-) 

Stridor (-) 

Wheezing (-) tidak ada otot bantu 

pernapasan 

Pergerakan dada simetris, 

vesikuler, sonor seluruh lapang 

paru, 

Ronkhi (-) 

Stridor (-) 

Wheezing  (-) tidak ada otot bantu 

pernapasan 

Abdomen Tidak ada nyeri tekan, Tidak ada nyeri tekan, 
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tidakadamassa, tidakadamassa, 

Ekstremitas Tidak ada kelainan, ada nyeri 

pada lutut kanan dan kiri, tidak 

ada bengkak, tidak kaku 

kekuatan otot : 

5 5 

5 5 

nyeri bagian sendi lutut namun 

tidak ada pembengkakan, 

pergerakan terbatas, terlihat kaku 

kekuatan otot : 5 5 

                         5 5 

Kulit Warnakulitsawo matang,ada 

bekas luka, tidak ada tanda- tanda 

infeksi, turgor kulit baik 

Warnakulitsawomatang, 

bersih,ada bekas luka, tidak ada 

tanda-tanda infeksi, turgor kulit 

baik 

Kuku Pendekdanbersih 

CRT < 2 detik 

Pendekdanbersih 

CRT < 2 detik 
 

Tabel 4.3Analisis Data Keluarga  

Dx Klien 1  Klien 2  

Nyeri b/d 

Ketidakmampua

n merawat 

anggota keluarga 

yang sakit 

Ds: Tn. H  mengatakan kaki nya 

terasa nyeri, terutama bagian lutut  

Klien mengatakan tidak bisa berjalan 

terlalu jauh  

Klien mengatakan nyeri nya ketika 

klien berjalan kadang nyeri, bangun 

tidur klien mengatakanrasanya seperti 

ditusuk-tusuk, klien mengatakan 

nyerinya dilutut kanan dan kiri, klien 

mengatakan skalanya 4, klien 

mengatakan nyerinya hilang timbul. 

Do: hasil tanda-tanda vital TD: 

130/90 mmhg, nadi: 80x/i, RR: 16x/i, 

T: 36,2oC, hasil kadar asam urat: 8,6 

mg/dl 

Klien terlihat kadang memijat kaki 

nya 

Ds: klien mengatakan nyeri pada 

sendi kanan dan kiri, dan agak 

kaku, nyeri ketika berdiri terlalu 

lama 

Klien mengatakan nyeri kadang 

datang ketika bangun tidur dan saat 

berdiri lama  

Klien mengatakan rasa nya seperti 

ditusuk-tusuk 

Klien mengatakan nyeri di daerah 

lutut kanan dan kiri 

Klien mengatakan skala nyeri 5 

Klien mengatakan nyeri yang dirasa 

hilang timbul 

Do: klien terlihat sesekali 

memegang kakinnya 

TD: 150/100 mmhg, nadi: 92x/i, 

RR: 16x/i, T: 36,3oC, Kadar asam 

urat: 13,1 mg/dl 

Defisit 

pengetahuan b/d 

Ketidakmampua

n keluarga 

mengenal 

masalah 

Ds: klien mengatakan sering 

mengkomsumsi sayur kacang karena 

anaknya selalu membelikan sayur 

kacang untuk dimakan sehari-hari 

dan klien selalu mengkomsumsi 

kecap, klien mengatakan tidak bisa 

kalau tidak makan menggunakan 

kecap. Klien dan keluarga 

mengatakan tidak tahu tentang 

penyakit asam urat. 

Do: klien terlihat kebingunan saat 

ditanya, dan klien selalu menjawab 

tidak tahu jika ditanya tentang asam 

urat 

Ds: klien mengatakan sangat suka 

makan makanan yang ada kacang 

nya seperti gado-gado dan melinjo 

keluarga pun tidak melarang 

keluarga dan klien mengatakan 

tidak tahu bahwa kacang dapat 

menyebabkan tingginya kadar asam 

urat 

Do: klien terlihat selalu bertanya 

ketika ditanya 

Klien terlihat seperti bingung ketika 

ditanya 
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1. Nyeri b/d ketidakmampuan keluarga Tn. 

M merawat anggota keluarga yang 

menderita asam urat

No Kriteria Skala Bobot Skoring Pembenaran 

 a. Sifat Masalah : 

aktual (3) 

resiko tinggi (2) 

potensial (1) 

 

 

3 1 
3

3
� 1 � 1 

Tn. H  mengatakan 

kaki nya terkadang 

nyeri, keluarga 

mengatakan nyeri nya 

harus segera di atasi 

agar tidak tambah 

parah. Kadar asam urat 

:8,6 mg/dl 

 b. Kemungkinan masalah 

dapat diubah: 

mudah (2) 

sebagian  (1) 

tidak dapat (0) 

 

 

 

2 2 
2

2
� 2 � 2 

Keluarga mengatakan 

biasa kalau nyeri 

hanya dipijat, dan 

klien mengatakan 

minum obat rutin 

 c. Potensial masalah untuk 

dicegah : 

tinggi (3) 

cukup (2)  

rendah (1) 

 

 

3 1 

 

3

3
� 1 � 1 

 

Nyeri di lutut, akhir-

akhir ini sering sakit -

/+ satu bulan, klien 

mengatakan tindakan 

nya hanya memijat 

 d. Menonjolnya masalah: 

segera diatasi (2) 

tidak segera diatasi (1) 

tidak dirasakan ada masalah 

(0) 

 

 

 

2 1 
2

2
� 1 � 1 

Anggapan keluarga 

tentang masalah asam 

urat harus segara 

ditangani agat tidak 

bertambah parah  

   
Total 5 

 

 

No Kriteria Skala Bobot Skoring Pembenaran 

 a. Sifat Masalah : 

aktual (3) 

resiko tinggi (2) 

potensial (1) 

 

 

3 1 
3

3
� 1 � 1 

Tn. M  mengatakan 

kaki nya terkadang 

nyeri, keluarga 

mengatakan nyeri nya 

harus segera di atasi 

agar tidak tambah 

parah. Kadar asam 

urat : 13, 1 mg/dl 

 b. Kemungkinan masalah 

dapat diubah: 

mudah (2) 

sebagian  (1) 

tidak dapat (0) 

 

 

 

2 2 
2

2
� 2 � 2 

Keluarga mengatakan 

biasa kalau nyeri 

hanya diberi minyak 

tawon 

 c. Potensial masalah untuk 

dicegah : 

tinggi (3) 

cukup (2)  

rendah (1) 

 

 

3 1 

 

3

3
� 1 � 1 

 

Nyeri di lutut, sudah 

lama dirasakan, 

keluarga mengatakan 

kakinya pernah 

disuntik dibagian lutut 

 d. Menonjolnya masalah: 

segera diatasi (2) 

tidak segera diatasi (1) 

tidak dirasakan ada 

masalah (0) 

 

 

 

2 1 
2

2
� 1 � 1 

Anggapan keluarga 

tentang masalah asam 

urat harus segara 

ditangani agat tidak 

bertambah parah  

    

Total 5 

 

 

B.  DiagnosaKeperawatan 

 
TABEL 4.4 SKORING PRIORITAS MASALAH : 

MasalahKeperawatanKeluarga : 
1. Nyeri b/d ketidakmampuan keluarga Tn. H merawat anggota keluarga yang menderita asam urat  
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2. defisit pengetahuan b/d ketidakmampuan 

 

 

 

 

No Kriteria Skala Bobot Skoring Pembenaran 

 a. Sifat Masalah : 

aktual (3) 

resiko tinggi (2) 

potensial (1) 

 

 

 

3 1 

1

3
� 1

� 1/3 

Keluarga mengatakan 

tidak tahu asam urat, 

keluarga dan klien 

mengatakan hanya 

nyeri sendi biasa saja 

 b. Kemungkinan masalah 

dapat diubah: 

mudah (2) 

sebagian  (1) 

tidak dapat (0) 

 

 

 

 

2 2 

2

2
� 2

� 2 

Keluarga tidak tahu 

asam urat dan tidak 

terlalu paham, dari 

anak-anak nya sendiri 

juga tidak begitu 

paham, keluarga 

berharap mahasiswa 

dapat membantu 

keluarga mengetahui 

penyakit asam urat 

 c. Potensial masalah untuk 

dicegah : 

tinggi (3) 

cukup (2)  

rendah (1) 

 

 

 

3 1 

 
2

3
� 1

� 2/3 

Keluarga mengatakan 

tidak begitu paham 

dengan penyakit asam 

urat, keluarga tidak 

mencari tahu tentang 

asam urat 

 d. Menonjolnya masalah: 

segera diatasi (2) 

tidak segera diatasi (1) 

tidak dirasakan ada 

masalah (0) 

 

 

 

2 1 

2

2
� 1

� 1 

Anggapan keluarga 

tentang masalah asam 

urat harus segera 

ditangani agar tidak 

bertambah parah 

melalui pengaturan 

pola makan 

    

Total 
4 

 

 

No Kriteria Skala Bobot Skoring Pembenaran 

 a. Sifat Masalah : 

aktual (3) 

resiko tinggi (2) 

potensial (1) 

 

 

 

3 1 

1

3
� 1

� 1/3 

Keluarga mengatakan 

tahu asam urat adalan 

penyakit sendi tapi 

tidak tahu tanda dan 

gejalanya dan yang 

lain tentang asam urat 

 b. Kemungkinan masalah 

dapat diubah: 

mudah (2) 

sebagian  (1) 

tidak dapat (0) 

 

 

 

 

2 2 
2

2
� 2 � 2 

Keluarga hanya tahu 

asam urat tapi tidak 

terlalu paham dari 

anak-anak nya sendiri 

jika tidak begitu 

paham, keluarga 

berharap mahasiswa 

dapat membantu 

keluarga mengetahui 

penyakit asam urat 

 c. Potensial masalah untuk 

dicegah : 

tinggi (3) 

cukup (2)  

rendah (1) 

 

 

 

3 1 

 
2

3
� 1

� 2/3 

Keluarga mengatakan 

tidak begitu paham 

dengan penyakit 

asam urat, keluarga 

tidak mencari tahu 

tentang asam urat 

 d. Menonjolnya masalah: 

segera diatasi (2) 

tidak segera diatasi (1) 

tidak dirasakan ada 

masalah (0) 

 

 

 

2 1 
2

2
� 1 � 1 

Anggapan keluarga 

tentang masalah asam 

urat harus segera 

ditangani agar tidak 

bertambah parah 

melalui pengaturan 

pola makan 

    

Total 
4 

 

 

2. Defisit pengetahuan b/d ketidakmampuanKeluarga Tn. H dan Tn. M dalam  mengenal masalah asam urat 
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Tabel 4.5 Prioritas Masalah :  

1. Prioritas Masalah klien 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prioritas Masalah klien 2

No  Diagnosa Keperawatan Skor  

1 Nyeri b/d ketidakmampuan 

merawat anggota keluarga 

yang menderita asam urat 

klien 

 

5 

2 defisit pengetahuan b/d 

ketidakmampuan 

 keluarga mengenal masalah 

4 

No  Diagnosa Keperawatan Skor  

1 Nyerib/dketidakmampuan 

merawat anggota keluarga 

yang menderita asam urat 

klien 

5 

2 defisit pengetahuan b/d 

ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah 

4 
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B. IntervensiKeperawatan 

 

Diagnosa 

Keperawatan 
Sasaran 

Tujuan Kriteria evaluasi 

Intevensi 
Umum 

Khusus 

 
Kriteria Standar 

Nyeri b/d 

ketidakmampuan 

merawat anggota 

keluarga yang 

menderita asam 

urat klien 

Klien 1 dan klien 2 

 

Keluarga dapat 

merawat anggota 

keluarga yang sakit 

dan nyeri 

berkurang 

 

Setelah dilakukan 

kunjungan selama 

1x30 menit 

keluarga mampu 

memahami 

tentang penyebab 

nyeri muncul 

verbal - Keluarga mengetahui 

penyebab nyeri 

muncul dari klien 

- Keluarga dan klien 

mampu menyebutkan 

oenyebab nyeri 

muncul 

1.1 kaji pengetahuan 

keluarga dan klien 

tentang penyakit 

 dan nyeri muncul 

1.2 lakukan pengkajian 

nyeri secara 

komprehensif 

 termasuk lokasi, 

frekuensi, kualifas dan 

faktor  

presipitasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan 

kunjungan 

keluarga selama 4 

x 30 menit 

diharapkan 

keluarga mampu 

merawat anggota 

keluarga yang 

sakit dengan cara 

 

 

 

Verbal dan 

psikomotor 

- keluarga mampu 

mengurangi faktor 

penyebab nyeri 

muncul dan 

mengaplikasikan 

program diit untuk 

penderita asam 

uratkeluarga  

- mampu menerapkan 

teknik non 

farmakologi, tarik 

nafas dalam untuk 

1.3 ajarkan teknik non 

farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 ukur tanda-tanda vital 

1.5 lakukan pengecekan 

kadar asam urat 

1.6 tingkatkan istirahat 

Tabel 4.6IntervensiKeperawatan 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Sasaran 

Tujuan Kriteria evaluasi 

Intevensi 
Umum 

Khusus 

 
Kriteria Standar 

 

 

mengurangi nyeri. 

- Klien mengatakan 

nyeri berkurang  

- Klien mengatakan 

skala berkurang (3-0) 

   Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 1x30 

menit keluarga 

mampu 

mengakses 

fasilitas kesehatan 

 - keluarga mengatakan 

paham kemana akan 

membawa klien jika 

nyeri  

- keluarga mencari 

sumber informasi 

dan dukungan. 

1.7 Beritahu keluarga dan 

klien kapan harus 

kepelayanan kesehatan 

   Setelah dilakukan 

tindakan 

keperawatan 1x30 

menit keluarga 

mampu 

memodifikasi 

lingkungan untuk 

mengurangi nyeri  

Verbal - keluarga mampu 

memodifikasi  

lingkungan untuk 

mengurangi nyeri 

1.8 Diskusikan cara 

memodifikasi 

lingkungan  

Untuk  mengurangi 

nyeri pada klien  

1.9 Jelaskan cara 

memodifikasi 

lingkungan untuk 

Mengurangi nyeri klien 

 

Defisit 

pengetahuan b/d 

ketidakmampuan 

keluarga 

mengenal 

masalah 

Klien 1 dan klien 2 pengentahuan 

keluarga meningkat 

mengenai penyakit 

asam urat 

Setelah diberikan 

perawatan 1x 30 

menit diharapkan 

keluarga mampu 

mengenal masalah 

asam urat 

 

Verbal - keluarga mampu 

menyebutkan 

pengertian asam urat 

- keluarga mampu 

menyebutkan tanda 

dan gejala asam urat 

2.1 jelaskan tentang proses 

penyakit dan 

pengaturan pola makan 

untuk penderita asam 

urat 

2.2 Evaluasi penjelasan 

yang telah diberikan 

2.3 Berikan keluarga 

kesempatan untuk 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Sasaran 

Tujuan Kriteria evaluasi 

Intevensi 
Umum 

Khusus 

 
Kriteria Standar 

bertanyamengenai apa 

yang sudah dijelaskan 

2.4 Minta keluarga kembali 

menjelaskan apa yang 

sudah dijelaskan 

 

  Setelah diberikan 

perawatan 3x 30 

menit diharapkan 

keluarga mampu 

merawat anggota 

keluarga yang 

sakit dengan 

masalah asam urat 

Verbal - Keluarga mengetahui 

makanan apa yang 

boleh dikomsumsi 

- Keluarga mengetahui 

makanan yang baik 

untuk penderita asam 

urat : 

- Pisang 

- Kentang  

- Buah naga  

- tomat 

- Keluarga mampu 

membatasi makanan 

yang tinggi purin: 

- Daging 

merah 

- Kacang-

kacangan 

2.5 Jelaskan tentang diit 

untuk penderita asam 

urat 

2.6 Diskusikan makanan 

apa saja yang akan 

dikomsumsi 

2.7 Berikan kesempatan 

untuk bertanya 

2.8 Minta keluarga untuk 

mengulang yang sudah 

dijelaskan 

2.9 Anjurkan untuk 

mengkomsumsi 

makananyang baik 

untuk penderita asam 

urat 

 

  Setelah diberikan 

perawatan 1x 30 

menit diharapkan 

keluarga mampu 

mengakses 

fasilitas kesehatan 

tentang asam urat 

Verbal - Keluarga membawa 

anggota keluarga 

yang sakit kefasilifas 

kesehatan 

2.10 Jelaskan kepada 

keluarga kapan harus 

membawa 

 klien ke pelayanan 

kesehatan 

2.11 Berikan kesempatan 

untuk bertanya  
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Diagnosa 

Keperawatan 
Sasaran 

Tujuan Kriteria evaluasi 

Intevensi 
Umum 

Khusus 

 
Kriteria Standar 

2.12 Minta keluarga dan 

klien untuk 

menjelaskan  

kembali apa yang 

sudah dijelaskan 

2.13 instruksikan kapan 

harus kepelayanan 

kesehatan 

 

  Setelah diberikan 

perawatan 1x30 

menit keluarga 

dapat 

memodifikasi 

lingkungan  

verbal - keluarga mampu 

mengetahui kondisi 

lingkungan yang bisa 

membahayakan 

pasien asam urat  

2.14 menjelaskan pada 

keluarga bahaya 

lingkungan yang 

bising 

- menjelaskan pada 

keluarga mengatur 

kondisi lingkungan 

yang aman dan 

nyaman 
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C. Pelaksanaan Kegiatan 

Tabel 4.7ImplementasiKeperawatanKlien 1 dengan Asam Urat 

Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Implementasi 

Nyeri akut b/d 

ketidakmampuan 

keluarga merawat 

anggota keluarga 

yang sakit 

Selasa, 

2 april 

2019  

 

1.1 menanyakan tentang penyakit dan nyeri 

muncul 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 

1.6 menyarankan klien untuk beristirahat jika 

nyeri muncul 

1.8 mendiskusikan mengatur lingkungan 

sekitar mengurangi nyeri 

 

 Rabu  

3 april 

2019  

 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 

1.6 menyarankan klien untuk beristirahat jika 

nyeri muncul 

 

 Kamis  

4 april 

2019  

 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 

1.6 menyarankan klien untuk beristirahat jika 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Implementasi 

nyeri muncul. 

 Jum’at  

5 april 

2019  

 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 

1.6 menyarankan klien untuk beristirahat jika 

nyeri muncul 

 

Defisit 

pengetahuan b/d 

ketidakmampuan 

keluarga 

mengenal masalah  

Selasa, 

2 april 

2019  

 

 

2.1 menjelaskan tentang proses penyakit dan 

pengaturan pola makan untuk penderita 

asam urat 

2.2 Evaluasi penjelasan yang telah diberikan 

2.3 Berikan keluarga kesempatan untuk 

bertanya mengenai apa yang sudah 

dijelaskan 

2.4 mengajak keluarga kembali menjelaskan 

apa yang sudah dijelaskan 

 

 

 

 Rabu  

3 april 

2019  

 

2.5 Menjelaskan tentang diit untuk penderita 

asam urat 

2.6 Mendiskusikan makanan apa saja yang akan 

dikomsumsi 

2.7 Berikan kesempatan untuk bertanya 

2.8 Minta keluarga untuk mengulang yang 

sudah dijelaskan 

2.9 Berdiskusi bersama keluarga tentang 

makanan yang baik untuk dimakan dan 

menganjurkan untuk mengkomsumsi buah 

pisang  
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Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Implementasi 

 Kamis  

4 april 

2019  

 

2.10 Menjelaskan kepada keluarga kapan harus 

membawa klien ke pelayanan kesehatan 

2.11 Berikan kesempatan untuk bertanya  

2.12 Minta keluarga dan klien untuk 

menjelaskan kembali apa yang sudah 

dijelaskan 

2.13 Menjelaskan kepada keluarga dan klien 

kapan harus kepelayanan kesehatan 

2.9 Menganjurkan untuk mengkomsumsi 

makanan yang baik untuk penderita asam 

urat 

 

 

Tabel 4.8ImplementasiKeperawatanKlien 2 dengan Asam Urat 

Diagnosa 

keperawatan 
Tanggal Implementasi 

Nyeri akut b/d 

ketidakmampuan 

keluarga merawat 

anggota keluarga 

yang sakit 

Senin  

8 april 

2019  

1.1 menanyakan tentang penyakit dan nyeri 

muncul 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 

1.6 menyarankan klien untuk beristirahat jika 

nyeri muncul 

1.8 mendiskusikan mengatur lingkungan 

sekitar mengurangi nyeri 

 

 Selasa  

9 april 

2019  

 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 
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Diagnosa 

keperawatan 
Tanggal Implementasi 

 Rabu  

10 april 

2019  

 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 

 

 Kamis  

11 april 

2019  

 

1.2 menanyakan nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 mengajarkan teknik non farmakologi : tarik 

napas dalam 

1.4 mengukur tekanan darah, menghitung RR, 

menghitung nadi, mengukur suhu 

1.5 mengecekan kadar asam urat 

 

Defisit 

pengetahuan b/d 

ketidakmampuan 

keluarga 

mengenal 

masalah 

Senin  

8 april 

2019 

2.1 menjelaskan tentang proses penyakit dan 

pengaturan pola makan untuk penderita 

asam urat 

2.2 Evaluasi penjelasan yang telah diberikan 

2.3 memberikan keluarga kesempatan untuk 

bertanya mengenai apa yang sudah 

dijelaskan 

2.4 Mengajak keluarga kembali menjelaskan 

apa yang sudah dijelaskan 

 

 Selasa  

9 april 

2019  

 

2.5 menjelaskan pada klien dan keluarga 

tentang diit untuk penderita asam urat 

2.6 mendiskusikanbersama keluarga makanan 

apa saja yang akan dikomsumsi 

2.7 memberikan kesempatan untuk bertanya 

2.8 menanyakan keluarga untuk mengulang 

yang sudah dijelaskan 

2.9 Anjurkan untuk mengkomsumsi makanan 

yang baik untuk penderita asam urat 

 Rabu  

10 april 

2019  

 

2.10 menjelaskan kepada keluarga kapan harus 

membawa klien ke pelayanan kesehatan 

2.11 Berikan kesempatan untuk bertanya  

2.12 Minta keluarga dan klien untuk 
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Diagnosa 

keperawatan 
Tanggal Implementasi 

menjelaskan kembali apa yang sudah 

dijelaskan 

2.13 beritahu kapan keluarga harus 

kepelayanan kesehatan 

2.9 Anjurkan untuk mengkomsumsi buah 

pisang 

 

 

 

 

 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tanggal 

 

Evaluasi 

 

Nyeri akut b/d 

ketidakmampuan 

keluarga 

merawat anggota 

keluarga yang 

sakit 

Selasa  

2 april 

2019  

S:  

 

Klien mengatakan tidak tahu nyeri yang dialami 

kenapa 

keluarga menyebutkan tahu penyebab asam urat 

keluarga mengatakan asam urat adalah penyakit 

sendi Tn.h mengatakan skala nyeri 4 

P: ketika klien berjalan ketika bangun tidur 

dan saat akan tidur 

Q: seperti ditusuk-tusuk  

R:lutut kanan dan kiri 

S: 4 

T: hilang timbul 

O: 

Pasien terlihat mampu melakukan relaksasi 

napas dalam 

TD 130/90 mmhg 

N 80 x/menit 

RR 16 x/menit 

S 36,4oC 

Hasil asam urat 8,6 mg/dl 

A: masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi: 

1.2 lakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif termasuk lokasi, frekuensi, 

kualifas dan faktor presipitasi 

1.3 ajarkan teknik non farmakologi : tarik napas 

E. Evaluasi  

Tabel 4.9 Evaluasi Klien 1 
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Diagnosa 

Keperawatan 

Tanggal 

 

Evaluasi 

 

dalam 

1.4 ukur tanda-tanda vital 

1.5 lakukan pengecekan kadar asam urat 

 

 Rabu  

3 april 

2019  

S:  

Tn.h mengatakan skala nyeri nya 4  

Klien mengatakan ketika klien berjalan kadang 

nyeri, bangun tidur dan saat akan tidur. 

Klien mengatakan rasanya seperti ditusuk-

tusuk 

Klien mengatakan nyeri dirasa dilutut kanan 

dan kiri 

Klien mengatakan nyeri yang dirasa hilang 

timbul 

mengatakan kaki nya masih agak nyeri setelah 

melakukan  relaksasi napas ketika nyeri datang 

 

O: 

 klien terlihat melakukan tarik napas dalam 

ketika nyeri datang 

- TD : 120/90 

- N :88x/i 

- RR :18x/ 

- T :36,1oC 

Hasil kadar asam urat : 7,0 mg/dl 

A : masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

1.2 lakukan nyeri secara komprehensif termasuk 

lokasi, pengkajian frekuensi, kualifas dan 

faktor presipitasi 

1.3 ajarkan teknik non farmakologi : tarik napas 

dalam 

1.4 ukur tanda-tanda vital 

1.5 lakukan pengecekan kadar asam urat 

 

 Kamis  

4 april 

2019  

S: 

Tn.h mengatakan skala nyeri nya 3 

Klien mengatakan ketika klien berjalan kadang 

nyeri, bangun tidur dan saat akan tidur. 

Klien mengatakan rasanya seperti ditusuk-

tusuk 

Klien mengatakan nyeri dirasa dilutut kanan 

dan kiri 
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Diagnosa 

Keperawatan 

Tanggal 

 

Evaluasi 

 

Klien mengatakan nyeri yang dirasa hilang 

timbul 

Tn.h mengatakan merasa nyaman dan nyeri 

sedikit berkurang jika melakukan teknik 

relaksasi napas dalam 

O: 

 klien terlihat lebih nyaman, ekpresi wajah 

terlihat senang 

- TD: 130/90 mmhg 

- N: 80x/i 

- RR: 16x/i 

- T:36,4oC 

- Hasil kadar asam urat: 5,3 mg/dl 

A: masalah teratasi sebagian 

P: anjurkan keluarga untuk selalu mengingatkan 

klien untuk rutin minum obat dan melakukan 

relaksasi nafas dalam jika nyeri dirasakan  

 

 

Defisit 

pengetahuan b/d 

ketidakmampuan 

keluarga 

mengenal 

masalah 

Selasa,  

2 april 

2019 

S:  

keluarga mampu menyebutkan penyebab asam 

urat 

Keluarga mampu menyebutkan apa itu asam 

urat 

Keluarga mengatakan asam urat adalah 

penyakit sendi 

Tn.m dan keluarga dapat menyebutkan tanda-

tanda orang asam urat adalah nyeri pada sendi 

dan jika parah disertai dengan pembengkakan 

dan kemerahan 

Keluarga dapat menyebutkan kembali 

penyebab asam urat 

O: 

Keluarga sangat antusias mendengarkan 

penjelasan mahasiswa 

Keluarga terlihat mampu menyebutkan 

makanan apa yang dikomsumsi untuk 

membantu menurunkan kadar asam urat yaitu 

buah pisang 

Keluarga terlihat  mampu menjelaskan kembali 

pengertian asam urat 

Keluarga terlihat dapat menyebutkan kembali 

beberapa tanda-tanda dan gejala asam urat 
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Diagnosa 

Keperawatan 

Tanggal 

 

Evaluasi 

 

A: 

Masalah teratasi  

P:  

Lanjutkan intervensi 

 

 Rabu  

3 april 

2019  

 

S : 

- Keluarga menyatakan akan memfasilitasi 

klien untuk menerapkan diit yang 

dintruksikan 

- Keluarga mengatakan mengerti tentang diit 

untuk klien  

- Keluarga mengatakan akan menyediakan 

makanan yang telah disarankan 

- Tn.h mengatakan tadi mengkomsumsi 

buah pisang tidak ada mengkomsumsi 

kacang-kacangan dan kecap agar kadar 

asam urat Tn.h turun 

-  

O : 

- Klien terlihat paham mampu menjelaskan 

yang telah diberikan 

- Klien terlihat sangat antusias 

memperhatikan 

A:  

Masalah teratasi 

P : 

Lanjutkan intervensi  

 

 

 Kamis  

4 april 

2019  

 

S: 

- Keluarga mengatakan mengerti kapan 

harus membawa klien ke pelayanan 

kesehatan 

- Keluarga mengatakan akan memebawa 

klein jika ada perparahan pada sakit yang 

dirasakan  

- Keluarga mengatakan akan sering 

memeriksakan klien ke puskesmas 

O: 

- Keluarga terlihat paham dengan penjelasan 

mahasiswa 

- Klien terlihat memperhatikan saat 
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Diagnosa 

Keperawatan 

Tanggal 

 

Evaluasi 

 

penjelasan 

- Klien terlihat mampu menjelaskan kembali 

penjelasan  

A: 

Masalah teratasi 

P: 

Beritahu keluarga untuk tetap menjaga 

pola makan pada klien dan rutin 

kepelayanan kesehatan  

 

Tabel 4.10 Evaluasi Klien 2  

Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Evaluasi 

Nyeri akut b/d 

ketidakmampuan 

keluarga 

merawat anggota 

keluarga yang 

sakit 

Senin  

8 april 

2019 

S:  

Tn.m mengatakan skala nyeri 5 

Klien mengatakan nyeri ketika klien bangun 

tidur dan saat berdiri lama 

Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

Klien mengatakan nyeri dirasakan dilutut 

kanan dan kiri 

Klien mengatakan nyeri yang dirasa hilang 

timbul 

Klien mengatakan akan melakukan relaksasi 

napas dalam jika nyeri muncul 

O:  

 Klien terlihat berjalan agak kaku 

- TD: 140/90 mmhg 

- N: 88x/i 

- RR:16x/i 

- T: 36oC 

- Hasil asam urat: 13,1 mg/dl 

- Skala nyeri: 5 

A: masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

1.2 lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan faktor 

presipitasi 

1.3 ajarkan teknik non farmakologi : tarik napas 

dalam 

1.4 ukur tanda-tanda vital 

1.5 lakukan pengecekan kadar asam urat 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Evaluasi 

 Selasa  

9 april 

2019  

 

S: Tn.m mengatakan skala nyeri : 5 

Klien mengatakan nyeri ketika klien bangun 

tidur dan saat berdiri lama 

Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

Klien mengatakan nyeri dirasakan dilutut 

kanan dan kiri 

Klien mengatakan nyeri yang dirasa hilang 

timbul 

Klien mengatakan melakukan tarik napas 

dalam ketika nyeri datang 

Klien mengatakan sudah kurang makan 

makanan yang mengandung kacang 

Klien mengatakan hari ini mengkomsumsi 

buah pisang 

O: 

Klien dan keluarga terlihat sudah memahami 

keadaan Tn. M saat ini 

Tidak terlihat ekspresi yang menandakan klien 

merasakan nyeri 

- TD: 150/90 mmhg 

- N: 90x/i 

- RR:18x/i 

- T: 36,3oC 

- Hasil asam urat: 9,5 mg/dl 

- Skala nyeri: 5 

 

A: masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

1.2 lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan faktor 

presipitasi 

1.3 ajarkan teknik non farmakologi : tarik napas 

dalam 

1.4 ukur tanda-tanda vital 

1.5 lakukan pengecekan kadar asam urat 

2.5 Anjurkan untuk mengkomsumsi makanan 

yang baik untuk penderita asam urat 

 

 Rabu  

10 april 

2019  

 

S: 

mengatakan nyerinya sedikit menurun skala 4 

Klien mengatakan nyeri ketika klien bangun 

tidur dan saat berdiri lama 

Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Evaluasi 

Klien mengatakan nyeri dirasakan dilutut 

kanan dan kiri 

Klien mengatakan nyeri yang dirasa hilang 

timbul 

Klien mengatakan melakukan tarik napas 

dalam ketika nyeri datang 

Klien mengatakan sudah kurang makan 

makanan yang mengandung kacang 

Klien mengatakan hari ini mengkomsumsi 

buah pisang 

Klien mengatakan nyeri agak berkurang ketika 

melakukan tarik napas dalam 

O:  

klien terlihat lebih nyaman 

- TD: 140/100 mmhg 

- N: 94x/i 

- RR:16x/i 

- T: 36,1oC 

- Hasil asam urat: 8,5 mg/dl 

- Skala nyeri: 4 

A: masalah teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

1.2 lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif 

termasuk lokasi, frekuensi, kualifas dan faktor 

presipitasi 

1.3 ajarkan teknik non farmakologi : tarik napas 

dalam 

1.4 ukur tanda-tanda vital 

1.5 lakukan pengecekan kadar asam urat 

 

 Kamis  

11 april 

2019  

 

S: 

 mengatakan nyerinya sedikit menurun skala 3 

Klien mengatakan nyeri ketika klien bangun 

tidur dan saat berdiri lama 

Klien mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk 

Klien mengatakan nyeri dirasakan dilutut 

kanan dan kiri 

Klien mengatakan nyeri yang dirasa hilang 

timbul 

Klien mengatakan melakukan tarik napas 

dalam ketika nyeri datang 

Klien mengatakan nyeri agak berkurang ketika 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Evaluasi 

melakukan tarik napas dalam 

Klien mengatakan akan selalu melakukan 

teknik relaksasi napas dalam ketika nyeri 

datang 

Keluarga mengatakan akan lebih menjaga pola 

makan klien dengan mengurangi komsumsi 

makanan yang menyebabkan tinggi nya kadar 

asam urat 

Klien mengatakan hari ini mengkomsumsi 

buah pisang 

 

O:  

klien terlihat lebih nyaman 

- TD: 130/90 mmhg 

- N: 94x/i 

- RR:18x/i 

- T: 36,4oC 

- Hasil asam urat: 7,0 mg/dl 

- Skala nyeri: 3 

A: 

Masalah teratasi sebagian  

P: 

anjurkan keluarga untuk selalu mengingatkan 

klien untuk rutin minum obat dan melakukan 

relaksasi nafas dalam jika nyeri dirasakan  

 

Defisit 

pengetahuan b/d 

ketidakmampuan 

keluarga 

mengenal 

masalah 

Senin  

8 april 

2019 

S:  

keluarga mampu menyebutkan penyebab asam 

urat 

Keluarga mampu menyebutkan apa itu asam 

urat 

Keluarga mengatakan asam urat adalah 

penyakit sendi 

Tn.m dan keluarga dapat menyebutkan tanda-

tanda orang asam urat  

Keluarga dapat menyebutkan kembali 

penyebab asam urat 

O: 

Keluarga sangat antusias mendengarkan 

penjelasan mahasiswa 

Keluarga terlihat mampu menyebutkan 

makanan apa yang dikomsumsi untuk 

membantu menurunkan kadar asam urat yaitu 

buah pisang 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Evaluasi 

Keluarga terlihat  mampu menjelaskan 

kembali pengertian asam urat 

Keluarga terlihat dapat menyebutkan kembali 

beberapa tanda-tanda dan gejala asam urat 

A: 

Masalah teratasi  

P:  

Lanjutkan intervensi 

 

 Selasa  

9 april 

2019  

 

S : 

- Keluarga menyatakan akan memfasilitasi 

klien untuk menerapkan diit yang 

dintruksikan 

- Keluarga mengatakan mengerti tentang 

diit untuk klien  

- Keluarga mengatakan akan menyediakan 

makanan yang telah disarankan 

- Tn.h mengatakan tadi mengkomsumsi 

buah pisang tidak ada mengkomsumsi 

kacang-kacangan dan melinjo  agar kadar 

asam urat Tn. M  turun 

-  

O : 

- Klien terlihat paham mampu menjelaskan 

yang telah diberikan 

- Klien terlihat sangat antusias 

memperhatikan 

A:  

Masalah teratasi 

P : 

Lanjutkan intervensi  

 

 Rabu  

10 april 

2019  

 

S: 

- Keluarga mengatakan mengerti kapan 

harus membawa klien ke pelayanan 

kesehatan 

- Keluarga mengatakan akan memebawa 

klein jika ada perparahan pada sakit yang 

dirasakan  

- Keluarga mengatakan akan sering 

memeriksakan klien ke puskesmas 

O: 

- Keluarga terlihat paham dengan 

penjelasan mahasiswa 
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Diagnosa 

Keperawatan 
Tanggal Evaluasi 

- Klien terlihat memperhatikan saat 

penjelasan 

- Klien terlihat mampu menjelaskan 

kembali penjelasan  

A: 

Masalah teratasi 

P: 

Beritahu keluarga untuk tetap menjaga 

pola makan pada klien dan rutin 

kepelayanan kesehatan 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Nyeri berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga merawat 

anggota keluarga  

 Hasil pengkajian pada dua klien menunjukan adanya masalah nyeri akut yang 

ditandai pada klien 1 mengatakan kaki nya terasa nyeri ketika berjalan,bangun 

tidur dan saat akan tidur, terutama bagian lutut , rasanya seperti ditusuk-tusuk, 

skala 4 dan dengan frekuensi nyeri hilang timbul. Sedangkan pada klien 2 klien 

mengatakan nyeri pada sendi kanan dan kiri, dan agak kaku, nyeri ketika berdiri 

terlalu lama, nyeri kadang datang ketika bangun tidur dan saat berdiri lama rasa 

nya seperti ditusuk-tusuk  nyeri nya  di daerah lutut kanan dan kiri Klien 

mengatakan skala nyeri 5 dan nyeri yang dirasakan hilang timbul.  

 Menurut Association For Study Of Pain (2016) nyeri adalah suatu 

pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait 

dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau menggambarkan kondisi 

terjadinya kerusakan. Nyeri merupakan gejala khas dari penyakit Gout Arthritis, 

biasanya penderita mengalami nyeri hebat pada sendi, umumnya terjadi pada 

malam hari atau pada saat bangun pagi (Junaidi, 2013). Keluhan utama pada 

kasus gout arthritis secara umum adalah nyeri. Neri tersebut timbul karena 

adanya pembengkakan dan trauma berulang yang dialami pada tulang rawan 

(kartilago) sendi yang mrnjadi bantal bagi tulang, hal ini dapat menyebabkan  

mengalami nyeri jika tidak digerakan (purwoastuti, 2009). Namun berbeda 

dengan klien 1 dan 2 dalam hasil pengkajian dua klien tersebut tidak terdapat 

pembengkakan pada kedua lutut, penulis berasumsi hal ini bisa terjadi karena 
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nyeri yang timbul disebabkan olehadanya kristal yang menumpuk diarea sendi 

sehingga ketika beraktivitas gesekan antar sendi-sendi terjadi dan menyebabkan 

nyeri timbul namun pada saat klien beristirahat nyeri tidak dirasakan. 

 Dari nyeri yang dialami oleh klien 1 dan klien 2 penulis melakukan intervensi 

untuk mengurangi nyeri dengan cara non farmakologis relaksasi nafas dalam, 

namun disamping penulis melakukan cara ini kedua klien juga mengkomsumsi 

obat untuk asam urat. 

 Berdasarkan hasil studi mengenai nyeri akut yang didapatkan dari penilaian 

lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri terhadap 

kemampuan pasien untuk mengontrol nyeri pada kedua klien diatas. Dapat 

diketahui, terjadi penurunan skala nyeri dan peningkatan rasa nyaman pada kedua 

pasien.Terutama setelah dilaksanakan penatalaksanaan nyeri dengan 2 cara yaitu 

secara farmakologis dan nonfarmakologis. Penatalaksanaan nyeri secara 

farmakologis dilakukan secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam 

pemberian analgetikdan penatalaksanaan nyeri secara non farmakologis meliputi 

teknik relaksasi nafas dalam. Perawatperlumemberikanintervensiatautindakan 

non farmakologisuntukmengatasinyeri. 

 Dengan teknik nafas dalam, pasien diharapkan dapat relax dan berkurang 

skala nyerinya terbukti dengan sebelum dilakukan penatalaksanaan nyeri 2 

klienyang mengalami nyeri rata-rata pada skala 4-5(nyeri sedang). Setelah 

dilakukan penatalaksanaan nyeri pada klien 1 penurunan dan peningkatan rasa 

nyaman terjadi secara bertahap mulai dari hari kedua dengan skala nyeri 4 hingga 
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pada hari ke 5 skala nyeri berkurang hingga skala 2 dan pada klien 2 skala nyeri 

berkurang mulai dari hari kedua dengan skala 5 hingga pada hari ke enam skala 

nyeri berkurang hingga 3. Dari klien 1 dan klien 2 masing-masing penurunan 

nyeri berbeda hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut potter & 

perry, 2005. faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri adalah usia, jenis kelamin, 

kebudayaan, makna nyeri, perhatian, ansietas, pengalaman masa lalu. 

 Pemberian terapi nafas dalam merupakan salah satu bentuk terapi non 

farmakologis yang dalam diaplikasikan ke pada pasien yang mengalami nyeri 

ringan-sedang. Penanganan penderita asam urat difokuskan pada cara mengontrol 

rasa sakit, mengurangi kerusakan sendi, dan meningkatkan atau mempertahankan 

fungsi dan kualitas hidup (Gulbuddin, 2017). 

 Berdasarkan dari hasil studi kasus maka dapat diambil asumsi penulis bahwa 

penerapan relaksasi nafas dalam ini cukup efektif untuk membantu mengurangi 

skala nyeri yang dialami oleh klien penderita asam urat, sesuai dengan penelitian 

Aini, dkk (2018) mengenai pengaruh terapi relaksasi nafas dalam terhadap 

penurunan tingkat nyeri, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada pemberian teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan 

persepsi nyeri.Menurut Smeltzer dan Bare (2013) mekanisme relaksasi nafas 

dalam menurunkan nyeri intensitas nyeri adalah dengan merelaksasikan otot-otot 

yang mengalami spasme yang disebabkan oleh peningkatan prostalandin 

sehingga terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan merangsang tubuh untuk 

melepaskan opioid endogen yaitu endorphin. Tetapi penerapan relaksasi nafas 
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dalam ini bukan satu-satu nya yang mempengaruhi penurunan skala nyeri salah 

satunya dengan cara menjaga pola makan dan meminu obat secara teratur. 

4.2.2 Defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan 

mengenal masalah 

Hasil pengkajian pada 2 klien menunjukan adanya masalah kurang 

pengetahuan yang ditandai dengan klien 1 klien mengatakan sering 

mengkomsumsi sayur kacang karena anaknya selalu membelikan sayur kacang 

untuk dimakan sehari-hari dan klien selalu mengkomsumsi kecap, Klien dan 

keluarga mengatakan tidak tahu tentang penyakit asam urat. Pada saat ditanya 

klien terlihat dan klien selalu menjawab tidak tahu jika ditanya tentang asam urat. 

Sedangkan pada hasil pengkajian klien 2 klien mengatakan sangat suka makan 

makanan yang ada kacang nya seperti gado-gado dan melinjo keluarga pun tidak 

melarang keluarga dan klien mengatakan tidak tahu bahwa kacang dapat 

menyebabkan tingginya kadar asam urat, dan klien terlihat selalu bertanya, ketika 

ditanya klien terlihat seperti bingung. Intervensi yang penulis ambil dalam 

masalah ini terkait dengan pemberian pendididikan kesehatan perawatan klien 

asam urat di rumah. 

Kurang pengetahuan dipicu oleh tingkat pendidikan, usia dan pekerjaan 

anggota keluarga atau pun klien. Tingkat pengetahuan keluarga dapat 

mempengaruhi sikap dan persepsi dalam merawat anggota keluarga yang sakit 

sesuai dengan teori oleh (Wawan&Dewi,2011) Pengetahuan merupakan hasil 

tahu Seseorang yang diperoleh melalui penglihatan ataupun pendengaran dan 
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juga pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan. Seseorang bisa memiliki 

pengetahuan tinggi jika memiliki pengetahuan yang baik serta didukung 

pengalaman-pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan. 

Dari pernyataan diatas penulis melakukan intervensi pendidikan kesehatan 

untuk mengatasi kurang pengetahuan pada klien 1 dan klien 2 sesuai dengan 

pernyataan dari (Notoatmodjo, 2007)Pendidikan tentang kesehatan merupakan 

proses perubahan perilaku individu secara dinamis, dimana perubahan tersebut 

bukan sekedar proses transfer pengetahuan dari seseorang ke orang lain.  

Didalam pelaksanaan rencana tindakan, penulis melakukan penyuluhan 

kesehatan tentang pengertian penyakit asam urat (gout) dengan menggunakan 

lembar balik dan leaflet, hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman 

kepadakeluarga, dan leaflet diberikan untuk disimpan keluarga untuk bahan 

pengingat jika keluarga lupa dengan yang diajarkan. 

Setelah di lakukanimplementasiselama3 haridan di dapatkan data evaluasi 

kedua keluarga subjek mengatakan sudah memahami tentang apa pengertian, 

penyebab asam urat meningkat dan tanda dan gejala yang dialami serta diit untuk 

penderita asam urat.keluarga memahami dan mampu mengulangi pengertian, 

penyebab asam urat, dan diit untuk penderita gout, masalah teratasi, intervensi 

dihentikan  

Penulis berasumsi bahwa pendidikan kesehatan ini sangat efektif mengatasi 

kurang pengetahuan dan berdampak sangat positif bagi keluarga dan klien sesuai 

dengan hasil dari Prihatmawati tentang pendidikan kesehatan asam urat dan 
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menunjukkan hasil yang positif khususnya pada sikap yang mana hasilnya 

terdapat pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap sikap penderita gout 

arthritis (Prihatmawati, 2013).dan dari penelitian Huda yang mana hasilnya ada 

pengaruh pendidikan kesehatan gout arthritis terhadap peningkatan pengetahuan 

pada penderita gout (Huda, 2011). 
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