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ABSTRAK 

“ASUHAN KEPERAWATAN KLIEN DENGAN GOUT 

ARTHRITIS DIPANTI SOSISAL TRESNA WERDHA 

NIRWANA PURI SAMARINDA” 

 
Pendahuluan : Gout Arthritis merupakan penyakit sendi yang disebabkan oleh 

tingginya asam urat didalam darah. Kadar asam urat yang tinggi didalam darah 

melebihi batas normal menyebabkan penumpukan asam urat didalam persendian 

dan organ tubuh lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan 

memahami secara mendalam mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan 

Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda 

Metode : Metode yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif dalam 

bentuk studi kasus untuk mengetahui masalah asuhan keperawatan pada lansia 

dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda 

dengan pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa 

keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Hasil dan Pembahasan : Pada klien 1 dan 2 memiliki diagnosa yang sama yaitu 

nyeri kronis, gangguan pola tidur, dan defisit pengetahuan. 

Kesimpulan dan Saran : Didapatkan dari ketiga diagnosa pada klien 1 dan klien 

2 masalah teratasi. Saran bagi perawat diharapakan perawat harus terus 

mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan mengenai Gout Arthritis 

pada lansia sehingga tindakan pencegahan dan pengobataan Gout Arthritis dapat 

dilakukan secara optimal. 

 
Kata Kunci : Asuhan keperawatan, Gout Arthritis, Gerontik 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Penyakit Asam Urat atau dalam bahasa medis disebut penyakit pirai / 

penyakit Gout (Gout Arthritis) adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya 

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

normal menyebabkan penumpukan asam urat didalam persendian dan organ tubuh 

lainnya (Susanto,2013). 

Angka kejadian Gout Atrhritis sama antara laki-laki dan perempuan setelah 

usia 60 tahun dikarenakan seluruh organ akan mengalami penurunan fungsi. 

Prevalensi Gout Arhtritis pada pria meningkat dengan bertambahnya usia dan 

mencapai puncak antara usia 75 dan 84 tahun. Wanita mengalami peningkatan resiko 

Gout Arthritis setelah menopause, kemudian resiko mulai meningkat pada usia 45 

tahun dengan penurunan level Estrogen karena estrogen memiliki efek urikosurik, hal 

ini menyebabkan Gout Arthritis jarang pada wanita muda (Untari,dkk 2015) 

World Health Organization (WHO) mendata angka prevalensi gout didunia 

secara global belum tercatat , namun di Amerika Serikat angka prevalensi gout pada 

tahun 2010 sebanyak 807.552 orang dari 293.655.405 orang. Di Amerika Serikat 13,6 

kasus per 1000 laki-laki dan 6,4 kasus per 1000 perempuan prevalensi ini berbeda 

disetiap negara. 

Berdasarkan prevalensi dari hasil Riskesdas 2018 didapatkan hasil bahwa prevalensi penyakit 

sendi di Indonesia mencapai 7,3%, sedangkan dari hasil Riskesdas 2013 prevalensi penyakit 

sendi di Indonesia mencapai 11,9%, dalam hal ini 
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diartikan bahwa prevalensi penyakit sendi di Indonesia mengalami penurunan. 

Namun, meskipun menurun dampak dari Gout Arthritis ini banyak menyebabkan 

kerugian bagi lansia, seperti menimbulkan gangguan rasa nyeri, bengkak, kekakuan 

sendi, keterbatasan luas gerak sendi, gangguan berjalan dan aktivitas keseharian 

lainnya sehingga pada lansia dapat mengalami resiko jatuh (Bangun, 2009). 

Prevalensi penyakit persendian berdasarkan diagnosis pada penduduk 

Indonesia, Kalimantan Timur menduduki urutan kesepuluh dari 34 provinsi 

(Riskesdas,2018). Menurut studi pendahuluan saat praktik Mahasiswa Politeknik 

Kesehatan Kalimantan Timur yang dilakukan pada tanggal 15 November 2018 di 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda yang menderita penyakit asam 

urat sebesar 10% dari seluruh klien yang ada di Panti sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri Samarinda yaitu sebanyak 5 orang . Melalui wawancara dari petugas panti 

didapatkan bahwa klien lansia yang memiliki asam urat pada umumnya mengeluh 

nyeri pada bagian sendi dan menjalar sehingga mengganggu aktivitas lansia di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, klien lansia tersebut juga mengalami 

gangguan pola tidur akibat nyeri yang dirasakan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan Asuhan 

Keperawatan klien dengan Gout Arthritis di Panti sosial Tresna Werdha  Nirwana 

Puri Samarinda. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana asuhan 

keperawatan pada klien dengan Gout Arthritis di Panti sosial Tresna Werdha 

Nirwana Puri Samarinda?”
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1.3 Tujuan Penulisan 

 

1.3.1. Tujuan Umum 

 

Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan klien dengan Gout 

Arthritis di Panti sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 

1) Melakukan pengkajian klien dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

2) Merumuskan diagnosa keperawatan klien dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

3) Menyusun perencanaan keperawatan klien dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

4) Melaksanakan implementasi keperawatan klien dengan Gout Arthritis di 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

5) Melakukan evaluasi klien dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.4 Manfaat Penulisan 

 

1.4.1. Bagi Penulis 

 

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis 

dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan Gout Arthritis. 
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1.4.2. Bagi Tempat Penelitian 

 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menambah bacaan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik, khususnya pada klien Gout 

Arthritis. 

1.4.3. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan perkembangan 

penelitian untuk ilmu keperawatan khususnya keperawatan gerontik dengan 

asuhan keperawatan pada klien dengan Gout Arthritis. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Lansia 

 

2.1.1 Pengertian Lansia 

 

Usia lanjut adalah suatu proses yang alami yang tidak dapat dihindari oleh 

manusia. Lansia ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan 

seksual. Gejala-gejala kemunduran fisik seperti merasa cepat lelah, stamina 

menurun, badan menjadi membengkok, kulit keriput, rambut memutih, gigi mulai 

rontok, fungsi pancaindra menurun, dan pengapuran pada tulang rawan 

(Maramis, 2016). 

2.1.2 Batasan Lansia 

 

Menurut  World Health Organization (WHO) ada beberapa batasan umur 

lansia, yaitu: 

1) Usia pertengahan (middle age) : 45-59 tahun 

 

2) Usia lanjut (fiderly) : 60-74 tahun 

 

3) Lansia tua (old) : 75-90 tahun 

 

4) Lansia sangat tua (veryold) : >90 

tahun Menurut Depkes RI (2003), lansia 

dibagi atas : 

1) Pralansia : Seseorang yang berusia antara 45-59 tahun. 

 

2) Lansia : sesorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

 

3) Lansia resiko tinggi : seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih. 
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2.1.3 Klasifikasi Lansia 

 

Klasifikasi lansia ini adalah lima klasifikasi pada lansia : 

 

1) Pralansia (Prasenilis), seseorang yang berusia antara 45-59 tahun. 

 

2) Lansia seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih . 

 

3) Lansia resiko tinggi, seseorang yang beresiko 70 tahun atau lebih /seseorang 

yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. 

4) Lansia potensial, lansia yang mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan. 

 

5) Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga 

hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 

2.1.4 Masalah-Masalah Kesehatan Yang Terjadi Pada Lansia 

 

Masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia akibat perubahan sistem, 

antara lain : 

1) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem pernafasan, anatara lain: Penyakit 

Paru Obstruksi Kronik (PPOK),Tuberkulosis(TBC), Influenza, dan Pneumonia. 

2) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem kardiovaskuler, antara lain : 

Hipertensi, Penyakit Jantung Koroner, Congestive Heart Failure(CHF). 

3) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem neurologi, seperti Cerebro 

Vaskuler Accident. 

4) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem muculoskeletal, antara lain : 

Fraktur, Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis, Gout Arthritis, Osteoporosis. 

5) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem endokrin,seperti Diabetes Melitus 
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6) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem sensori, antara lain : Katarak, 

Glaukoma, Presbikusis. 

7) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem pencernaan, antara lain : 

Ginggivitis/Periodontis, Gastritis, Hemoroid, Konstipasi. 

8) Lansia dengan masalah kesehatan pada sistem reproduksi dan perkemihan, antara 

lain : Dermatitis ,Pruritis, Candidiasis, Herpes Zoster, Ulkus Ekstremitas Bawah, 

Pressure Ulcers. 

9) Lansia dengan masalah kesehatan jiwa, seperti Demensia. 

 

2.1.5 Kebutuhan Dasar Lansia 

 

Kebutuhan lanjut usia adalah kebutuhan manusia pada umumnya, yaitu 

kebutuhan makan, perlindungan makan, perlindungan perawatan, kesehatan dan 

kebutuhan social dalam mengadakan hubungan dengan orang lain, hubungan antar 

pribadi dalam keluarga, teman-teman sebaya dan hubungan dengan organisasi- 

organisasi social, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1) Kebutuhan utama,yaitu : 

 

a) Kebutuhan fisiologis/biologis seperti, makanan yang bergizi, seksual, pakaian, 

perumahan/tempat berteduh. 

b) Kebutuhan ekonomi berupa penghasilan yang memadai. 

 

c) Kebutuhan kesehatan fisik, mental, perawatan pengobatan. 

 

d) Kebutuhan psikologis, berupa kasih sayang adanya tanggapan dari orang lain, 

ketentraman, merasa berguna, memiliki jati diri, serta status yang jelas. 
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e) Kebutuhan sosial, berupa peranan dalam hubungan-hubungan dengan orang 

lain, hubungan pribadi dalam keluarga, teman-teman dengan organisasi- 

organisasi sosial. 

2) Kebutuhan sekunder, yaitu : 

 

a) Kebutuhan dalam melakukan aktivitas 

 

b) Kebutuhan dalam mengisi waktu luang/rekreasi 

 

c) Kebutuhan yang bersifat kebudayaan, seperti informasi dan pengetahuan 

 

d) Kebutuhan yang bersifat politis, yaitu meliputi status, perlindungan hukum, 

partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Negara 

atau pemerintah. 

e) Kebutuhan yang bersifat keagamaan/spiritual, seperti memahami akan makna 

keberadaan diri sendiri didunia dan memahami hal-hal yang tidak 

diketahui/diluar kehidupan termasuk kematian. 

2.2 Konsep Dasar Medis 

 

2.2.1 Pengertian 

 

Penyakit Asam Urat atau dalam dunia medis disebut penyakit Pirai/penyakit 

(Arthritis Gout) adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam urat 

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

menyebabkan penumpukan asam urat di dalam persendian dan organ tubuh lainnya. 

Penumpukan asam urat inilah yang membuat sendi sakit, nyeri, dan meradang. Pada 

kasus yang parah, penderita penyakit ini tidak bisa berjalan, persendian terasa sangat 

sakit jika bergerak, mengalami kerusakan pada sendi, dan cacat (Sutanto, 2013). 
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Gout adalah penyakit yang diakibatkan gangguan metabolisme purin yang 

ditandai dengan hiperurisemi dan serangan sinopitis akut berulang-ulang. Penyakit ini 

paling sering menyerang pria usia pertengahan sampai lanjut usia dan wanita pasca 

Menopause (Nurarif, 2015). 

2.2.2 Etiologi 

 

Secara garis besar penyebab terjadinya asam urat (Gout) disebabkan oleh faktor 

primer dan faktor sekunder, faktor primer 99% nya belum diketahui (idiopatik). 

Namun, diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang 

menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan peningkatan 

produksi asam urat atau bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengeluaran asam urat 

dari tubuh. Faktor sekunder, meliputi peningkatan produksi asam urat, terganggunya 

proses pembuangan asam urat dam kombinasi kedua peyebab tersebut (Susanto, 

2013). 

Menurut Prasetyono 2012, berikut beberapa penyebab munculnya asam urat : 

 

2.2.2.1 Mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat purin. Tubuh 

manusia sebenarnya sudah menyediakan 85% senyawa purin untuk kebutuhan sehari- 

hari. Ini berarti, kebutuhan tubuh akan purin yang berasal dari makanan hanya sekisar 

15%. Jika lebih dari 15% maka tubuh akan kelebihan zat ini. 

2.2.2.2 Mengkonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit 

asam urat. Sebab, alkohol menyebabkan pembuangan asam urat lewat urin menjadi 

berkurang, sehingga asam urat tetap bertahan dalam peredaran darah dan 

penumpukan persendian. 
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2.2.3 Manifestas Klinis 

 

Menurut Hadibroto, penyakit ini umumnya ditandai dengan rasa nyeri hebat yang 

tiba-tiba menyerang sebuah sendi pada saat tengah malam, biasanya pada ibu jari kaki 

(sendi) metatarsofalangeal pertama atau jari kaki (sendi tarsal). Jumlah sendi yang 

meradang kurang dari empat (oligoartritis), dan serangannya di satu sisi (unilateral). 

Kulit berwarna kemerahan, terasa panas, bengkak, dan sangat nyeri. Pembengkakan 

sendi umumnya terjadi secara asimetris (satu sisi tubuh). 

Berikut beberapa tanda dan gejala asam urat : 

 

2.2.3.1 Sendi terasa nyeri, ngilu, linu, kesemutan, bahkan membengkak berwarna 

kemerahan (meradang). 

2.2.3.2 Biasanya, persendian terasa nyeri saat pagi hari (baru bangun tidur) atau 

malam hari. 

2.2.3.3 Rasa nyeri pada sendi terjadi berulang-ulang. 

 

2.2.3.4 Yang diserang biasanya sendi jari kaki, jari tangan, lutut, tumit, pergelangan 

tangan, dan siku. 

2.2.3.5 Pada kasus yang parah, persendian terasa sangat sakit saat bergerak, bahkan 

penderita sampai tidak bisa jalan. Tulang di sekitar sendi juga bisa kropos atau 

mengalami pengapuran tulang. 
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2.2.4 Patofisiologi 

 

Kelainan pada sendi metatarsofangeal terjadi akibat ditemukan penimbunan 

Kristal pada membrane sinovia dan tulang rawan artikular. Pada fase lanjut akan 

terjadi erosi tulang rawan, proliverasi sinovia dan pembentukan panus, erosi kistik 

tulang serta perubahan gout sekunder. Selanjutnya, terjadi tofus dan fibrosis serta 

ankilosis pada tulang kaki. 

Adanya gout pada sendi kaki menimbulkan respon lokal, sistemik dan psikologis. 

Respon inflamasi lokal menyebabkan kompresi saraf sehingga menimbulkan respon 

nyeri. Degenerasi kartilago sendi dan respon nyeri menyebabkan gangguan mobilitas 

fisik. Peningkatan metabolism menyebabkan pemakaian energy berlebih sehingga 

klien cenderung mengalami malaise, anoreksia dan status nutrisi klien tidak 

seimbang. Pembentukan panus pada pergelangan kaki menyebabkan masalah citra 

tubuh dan prognosis penyakit menimbulkan respons ansietas (Muttaqim,2012:396). 
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2.2.5 Pathway 
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2.2.6 Penatalaksanaan 

 

Menurut Helmi (2013:301-302), sasaran terapi gout arthritis yaitu 

mempertahankan kadar asam urat dalam serum dibawah 6 mg/dl dan nyeri yang 

diakibatkan oleh penumpukan asam urat. Tujuan terapi yang ingin dicapai yaitu 

mengurangi peradangan dan nyeri sendi yang dtimbulkan oleh penumpukan kristal 

monosodium urat monohidrat. Kristal tersebut ditemukan pada jaringan kartilago, 

subkutan dan jaringan particular, tendon, tulang, ginjal serta beberapa tempat lainnya. 

Selain itu terapi gout juga bertujuan untuk mencegah tingkat keparahan penyakit  

lebih lanjut karena penumpukan kristal dalam medulla ginjal akan menyebabkan 

Chronic Urate Nephropathy serta meningkatkan resiko terjadinya gagal ginjal. Terapi 

obat dilakukan dengan mengobati nyeri yang timbul terlebih dahulu, kemudian 

dilanjutkan dengan pengobatan dan penurunan kadar asam urat dalam serum darah. 

2.2.6.1 Terapi Farmakologis 

 

Pengobatan arthritis gout dilakukan antara lain : 

 

1) Nonsteroid Anti-inflammatory Drugs (NSAID). Terdapat beberapa NSAID, 

namun tidak semua memiliki infektifitas dan keamanan yang baik untuk terapi 

gout akut. 

2) Colchicine. Colchicine tidak direkomendasikan untuk terapi jangka panjang gout 

akut. Colchicine hanya digunakan selama saat kritis untuk mencegah serangan 

gout. 

3) Corticosteroid. Kortikosteroid sering digunakan untuk menghilangkan gejala 

gout akut dan akan mengontrol serangan. 
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4) Probenecid. Digunakan terutama pada kondisi insufisiensi ginjal GFR 

 

<50ml/min. 

 

5) AllopurinoL. Sebagai penghambat xantin oksidase, allopurinol segera 

menurunkan plasma urat dan konsentrasi asam urat disaluran urin, serta 

mamfasilitasi mobilisasi benjolan. 

6) Uricosuric. Obat ini memblok reabsorbsi tubular dimana urat disaring sehingga 

mengurangi jumlah urat metabolic, mencegah pembentukan benjolan baru dan 

memperkecil ukuran benjolan yang telah ada. 

Apabila intervensi dan diagnosis gout arthritis dilakukan pada fase awal, 

intervensi ortopedi jarang dilakukan. Pembedahan dengan bedah dilakukan pada 

kondisi gout arthritis kronis. 

2.2.6.2 Terapi Non-Farmakologis 

 

1) Diet dibagi para penderita gangguan asam urat mempunyai syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a) Pembatasan urin. Apabila telah terjadi pembengkakan sendi, maka penderita 

gangguan asam urat harus melakukan diet bebas purin. 

b) Kalori sesuai dengan kebutuhan. Jumlah asupan kalori harus benar disesuaikan 

dengan kebutuhan tubuh berdasarkan pada tinggi dan berat badan. 

c) Tinggi karbohidrat. Karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti, dan ubi 

sangat baik dikonsumsi oleh penderita asam urat karena akan meningkatkan 

pengeluaran asam urat melalui urine. 
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d) Rendah protein. Protein terutama yang berasal dari hewan dapat meningkatkan 

kadar asam urat dalam darah. Sumber makanan yang mengandung protein 

hewani dalam jumlah yang tinggi misalnya daging kambing, ayam, ikan, hati, 

keju,udang, telur. 

e) Rendah lemak. Lemak dapat menghambat ekskresi asam urat melalui urine. 

 

Makanan yang digoreng, bersantan, serta margarine dan mentega sebaiknya 

dihindari. 

f) Tinggi Cairan. Konsumsi cairan yang yang banyak dapat membantu membuang 

asam urat melalui urin. Oleh karena itu, disarankan untuk menghabiskan minum 

minimal sebanyak 2,5 liter atau 10 gelas satu hari. 

g) Tanpa alkohol. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kadar asam urat mereka 

yang mengkonsumsi alkohol lebih tinggi, dibandingkan mereka yang tidak 

mengkonsumsi alkohol . Hal ini dikarenakan alkohol akan meningkatkan asam 

laktat. Asam laktat ini akan menghambat pengeluaran asam urat dari tubuh. 

2) Menurut teori Andarmoyo (2013) manajemen non farmakologi gout arthritis 

yaitu diantaranya dengan mengajarkan teknik distraksi, relaksasi, bimbingan 

antisipasi, dan terapi kompres hangat. Kompres hangat merupakan tindakan 

keperawatan dengan memberikan kompres hangat yang digunakan untuk 

memenuhi rasa nyaman dan mengurangi rasa nyeri tindakan ini digunakan untuk 

klien yang mengalami nyeri (Hidayat, 2012). 
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2.2.7 Komplikasi 

 

Menurut Rotschild (2013), komplikasi dari arthritis gout meliputi severe 

degenerative arthritis, infeksi sekunder, batu ginjal dan fraktur pada sendi. Sitokin, 

kemokin, protease, dan oksidan yang berperan dalam proses inflamasi akut juga 

berperan dalam proses inflamasi kronis sehingga menyebabkan sinovitis kronis, 

dekstruksi kartilago, dan erosi tulang. Kristal monosodium urat dapat mengaktifkan 

kondrosit untuk mengeluarkan IL-1, merangsang sintesis nitric oxide dan matriks 

metalloproteinase yang nantinya menyebabkan dekstruksi kartilago, kristal 

monosodium urat mengaktivasi osteoblas sehingga mengeluarkan sitokin dan 

menurunkan fungsi anabolic yang nantinya berkontribusi terhadap kerusakan juxta 

artikular tulang. 

Gout Arthritis telah lama diasosiasikan dengan peningkatan resiko terjadinya 

batu ginjal. Penderita dengan gout arthritis membentuk batu ginjal karena urin 

memiliki pH rendah yang mendukung terjadinya asam urat yang tidak terlarut. 

Terdapat tiga hal yang signifikan kelainan pada urin yang digambarkan pada 

penderita dengan uric acid nepbrolitbiasis yaitu hiperurikosuria (disebabkan karena 

peningkatan kandungan asam urat dalam urin), rendahnya pH (yang mana 

menurunkan kelarutan asam urat), dan rendahnya volume urin (menyebabkan 

peningkatan konsentrasi asam urat pada urin). 
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2.3 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.3.1 Pengkajian 

 

Pengkajian adalah langkah awal dari tahapan proses keperawatan, kemudian 

dalam mengakaji harus memperhatikan data dasar dari pasien, untuk informasi yang 

diharapkan dari klien (Iqbal, 2011). 

Fokus pengkajian pada klien Gout Arthritis : 

 

1) Pengkajian 

 

Nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, dan pekerjaan. 

 

2) Keluhan Utama 

 

Alasan atau keluhan yang menonjol pada klien Gout Arthritis adalah nyeri yang 

dirasakan. 

3) Riwayat Penyakit Sekarang 

 

Didapatkan adanya keluhan nyeri yang terjadi di otot dan tulang, termasuk di 

dalamnya sendi dan otot sendi. Gangguan nyeri yang terus berlangsung 

menyebabkan aktivitas sehari-hari terhambat. Biasanya terjadi kekakuan dipagi 

hari, rasa nyeri, dan pembengkakan pada persendian. 

4) Riwayat Penyakit Yang Pernah Diderita 

 

Penyakit apa saja yang pernah diderita gout arthritis, biasanya menderita 

hipertensi. 

5) Riwayat Penyakit Keluarga 

 

Kaji adakah keluarga dari generasi terdahulu mempunyai keluhan yang sama 

dengan klien karena penyakit gout arthritis berhubungan dengan genetik. 
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6) Riwayat Psikososial 

 

Kaji respon emosi klien terhadap penyakit yang dideritanya dan penyakit klien 

dalam keluarga dan masyarakat. Respon yang didapat meliputi adanya 

kecemasan individu dengan rentang variasi tingkat kecemasan yang berbeda 

dan berhubungan erat dengan adanya sensasi nyeri, dan ketidaktahuan akan 

program pengobatan dan prognosis penyakit serta peningkatan asam urat 

terhadap sirkulasi. Adanya perubahan peran dalam keluarga akibat adanya nyeri 

dan gangguan mobilitas fisik memberikan respon terhadap konsep diri yang 

mal adaptif. 

7) Riwayat Imunisasi 

 

Apabila mempunyai kekebalan tubuh yang baik, maka kemungkinan akan 

timbulnya komplikasi dapat dihindarkan. 

8) Riwayat Gizi 

 

Status gizi orang yang menderita penyakit Gout Arthritis dapat bervariasi. 

Semua orang dengan status gizi baik maupun buruk dapat beresiko apabila 

terdapat faktor predisposisinya. 

9) Pemeriksaan Fisik 

 

Pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, dari ujung 

rambut hingga ujung kaki (head to toe). 

10) Pemeriksaan Laboratorium : 

 

a) Pemeriksaan kadar asam urat dalam darah. 

 

b) Tes cairan sinovial , fisis, inflamasi, infeksi. 
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c) X-rays, MRI, Bone Scan untuk melihat perubahan pada struktur tulang 

dan kartilago. 

2.3.2 Diagnosa Keperawatan 

 

Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang jelas, padat dan pasti 

tentang status masalah kesehatan klien yang dapat diatasi dengan tindakan 

keperawatan. Dengan demikian, diagnosis keperawatan akan memberikan gambaran 

tentang masalah dan status kesehatan, baik yang nyata (aktual) maupun yang 

mungkin terjadi (potensial) (Iqbal dkk, 2011). 

Masalah keperawatan yang dapat ditemukan pada pasien Gout Arthritis menurut 

SDKI adalah : 

1) Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. 

 

2) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri sendi. 

 

3) Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap status kesehatan. 

 

4) Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh. 

 

5) Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien. 
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2.3.3 Intervensi Keperawatan 

 

NO. Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi 

1. SDKI 
D.0077 Nyeri akut 

berhubungan dengan 

agen cedera biologis. 

NOC 

1. Pain level 

2. Pain control 

3. Comfort level 

kriteria hasil : 

1. Melaporkan bahwa 

nyeri berkurang 

dengan 

menggunakan 

manajemen nyeri 

2. Mampu mengenali 

nyeri (skala, 

intensitas, frekuensi. 

dan tanda nyeri) 

3. Menyatakan rasa 

nyaman setelah 
nyeri berkurang 

NIC 

Pain Management 

1.1 Mengkaji skala nyeri 

1.2 Berikan posisi 

nyaman, relaksasi 

nafas dalam jika 

terasa nyeri 

1.3 Berikan kompres air 

hangat untuk 

mengurangi 

intensitas nyeri 

1.4 Pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam 

urat 

2. SDKI D.0054 
Gangguan mobilitas 

fisik berhubungan 

dengan nyeri sendi. 

NOC 
1. Joint Movement: 

Active 

2. Mobility Level 

3. Self Care: ADLs 

4. Transfer 
Performance 

dengan kriteria hasil: 
1. Klien meningkat 

dalam aktivitas fisik 

2. Mengerti tujuan dari 

peningkatan 

moblitas 

3. Memverbalisasikan 

perasaan dalam 

meningkatkan 

kekuatan dan 

kemampuan 

berpindah 

NIC 
Exercise therapy: 

Ambulation 

2.1 Kaji kemampuan 

klien dalam mobilisasi 

2.2 Latih klien dalam 

pemenuhan ADLs 

secara mandiri sesuai 

kemampuan 

2.3 Bantu klien untuk 

menggunakan tongkat 

saat berjalan dan 

cegah terhadap cedera 

2.4 Dampingi dan bantu 

klien saat mobilisasi 

dan bantu penuhi 

kebutuhan ADLs 

klien. 

2.5 Ajarkan klien 

merubah posisi dan 

berikan bantuan jika 
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   diperlukan. 

3. SDKI D.0080 

Ansietas 

berhubungan dengan 

ancaman terhadap 

status kesehatan. 

NOC 

1. Anxiety Self-control 

2. Anxiety Level 

3. Coping 

dengan kriteria hasil : 

1. Klien mampu 

mengidentifikasi 

dan mengungkapkan 

gejala cemas 

2. Mengidentifikasi, 

mengungkapkan dan 

menunjukkan teknik 

untuk mengontrol 

cemas 

3. Vital sign dalam 

batas normal 

4. Postur tubuh, 

ekspresi wajah, 

bahasa tubuh dan 

tingkat aktivitas 

menunjukkan 

berkurangnya 

kecemasan 

NIC 

Anxiety Reduction 
(Penurunan Kecemasan) 

3.1 Identifikasi tingkat 
kecemasan 

3.2 Gunakan pendekatan 

yang menennangkan 

3.3 Temani klien untuk 

memberikan 

keamanan dan 

mengurangi takut 

3.4 Dorong klien untuk 

mengungkapkan 

perasaan,ketakutan, 

persepsi 

3.5 Dengarkan dengan 

penuh perhatian 

3.6 Instruksikan klien 

menggunakan teknik 

relaksasi 

4. SDKI D.0083 
Gangguan citra 

tubuh berhubungan 

dengan perubahan 

fungsi tubuh. 

NOC 

1. Body image 

2. Self esteem 

kriteria hasil : 

1. Body image positif 

2. Mampu 

mengidentifikasi 

kekuatan personal 

3. Mendiskripsikan 

secara faktual 

perubahan fungsi 

tubuh 

4. Mempertahankan 

interaksi sosial 

NIC 
Body Image 

Enhancement 

4.1 Kaji secara verbal 

dan non verbal 

respon klien 

terhadap tubuhnya 

4.2 Monitor frekuensi 

mengkritik dirinya 

4.3 Jelaskan tentang 

pengobatan, 

perawatan, 

kemajuan dan 

prognosis penyakit 

4.4 Dorong klien 

mengungkapkan 

perasaannya 
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   4.5 Identifikasi arti 

pengurangan melalui 

pemakaian alat 

bantu 

4.6 Fasilitasi kontak 

dengan individu lain 

dalam kelompok 
kecil 

5. SDKI D.0019 Defisit 

Nutrisi berhubungan 

dengan 

ketidakmampuan 

mengabsorbsi 

nutrien. 

NOC 
1. Nutritional Status: 

food and fluid 

2. Intake 

3. Nutritional status: 

Nutrien Intake 

4. Weight Control 

kriteria hasil : 

1. Adanya penigkatan 

berat badan sesuai 

dengan tujuan 

2. Berat badan ideal 

sesuai dengan tinggi 

badan 

3. Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi 

4. tidak ada tanda- 

tanda mal nutrisi 

5. Menunjukkan 

peningkatan fungsi 

pengecapan dari 

menelan 

6. Tidak terjadi 

penurunan berat 
badan yang berarti 

NIC 

Nutrition Management 

5.1 Kaji adaya alergi 

makanan 

5.2 Kaji kemampuan 

klien untuk 

mendapatkan nutrisi 

yang dibutuhkan 

5.3 Anjurkan klien 

untuk meningkatkan 

karbohidrat 

5.4 Berikan informasi 

tentang kebutuhan 

nutrisi 

Nutrition Monitoring 
5.5 Monitor adanya 

penurunan berat 

badan 

5.6 Monitor turgor kulit 
5.7 Monitor mual 

muntah 

5.8 Monitor pucat, 

kemerahan, dan 

kekeringan jaringan 

konjungtiva 
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2.3.4 Implementasi Keperawatan 

 

Implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi 

keperawatan (Kozier, 2011). Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan 

yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil 

yang diharapkan (Potter & Perry, 2011). 

2.3.5 Evaluasi Keperawatan 

 

Komponen kelima dari proses keperawatan ialah evaluasi. Evaluasi didasarkan 

pada bagaimana efektifnya tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. 

Evaluasi merupakan proses berkesinambungan yang terjadi setiap kali seorang 

perawat memperbaharui rencana asuhan keperawatan (Maglaya, 2010). 
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     BAB III  

METODE PENULISAN 

3.1 Pendekatan 

 

Jenis penulisan ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeskplorasi masalah asuhan keperawatan pada klien lansia dengan Gout 

Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

keperawatan. 

3.2 Subyek Studi Kasus 

 

Subyek dalam penulisan ini adalah dua orang klien lansia dengan Gout 

Arthritis 

 

di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, dengan kriteria : 

 

1) Bersedia untuk menjadi responden 

 

2) Lansia berusia 60-74 tahun 

 

3) Nilai asam urat diatas 7 mg/dl 

 

4) Skala nyeri sedang 

 

3.3 Batasan istilah (Definisi Operasional) 

 

Lansia adalah seseorang yang usianya diatas 60 tahun, yang ditandai dengan 

menurunnya kemampuan fisik dan akal (Khalifah,2016). Penyakit Asam Urat 

atau dalam dunia medis disebut penyakit Pirai/penyakit (Arthritis Gout) adalah 

penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya asam urat didalam darah. Kadar 

asam urat yang tinggi di dalam darah melebihi batas normal menyebabkan 

penumpukan asam urat di 
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dalam persendian dan organ tubuh lainnya. Penumpukan asam urat inilah yang 

membuat sendi sakit, nyeri, dan meradang. Pada kasus yang parah, penderita penyakit 

ini tidak bisa berjalan, persendian terasa sangat sakit jika bergerak, mengalami 

kerusakan pada sendi, dan cacat (Sutanto, 2013). 

Asuhan keperawatan gerontik tidak berbeda dengan asuhan keperawatan pada 

umunya yang menggunakan prinsip lima langah proses keperawatan antara lain 

pengkajian, penegakkan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi da evaluasi. 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Studi kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, sasarannya 

adalah klien lansia. Lama waktu studi kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri adalah selama 5 hari dengan minimal kunjungan 1x sehari. 

3.5 Prosedur Studi Kasus 

 

Tahap awal prosedur penulisan ini diawali dengan penyusunan proposal oleh 

mahasiswa dengan menggunakan metode studi kasus setelah di konsultasikan dan 

mendapat persetujuan pembimbing maka akan dilanjutkan dengan kegiatan 

pengumpulan data pada klien Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri Samarinda. Data-data yang diperoleh berupa hasil pengukuran, observasi, 

wawancara dan pemberian asuhan keperawatan kepada kasus yang dijadikan subyek 

studi kasus. 
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3.6 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kasus ini : 

 

3.6.1.1 Wawancara (hasil anamnesis berisi ttg identitas klien, keluhan utama, riwayat 

penyakit sekarang – dahulu – keluarga dan lain-lain). Sumber data dari klien, 

keluarga, perawat lainnya). 

3.6.1.2 Pengamatan (Observasi). Metode observasi adalah suatu usaha untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

terstandar (Sugiyono, 2008). Pengamatan menggunankan metode pengamatan terlibat 

(observasi partisaipasif). Pengamatan benar-benar mengambil bagian dalam kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan dengan kata lain pengamat ikut aktif berpartisipasi pada 

aktivitas yang telah diselidiki, misalnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

klien dengan masalah defissit nutrisi yang dapat dilakukan antara lain menimbang 

berat badan, pemeriksaan antropometri dan memberikan tindakan keperawatan yang 

dibutuhkan klien. 

3.6.1.3 Pemeriksaan  fisik (dengan pendekatan:  inspeksi,  palpasi,  perkusi, asukultasi 

 

/IPPA) pada sistem tubuh klien. 

 

3.6.1.4 Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan setelah 

pemeriksaan fisik pada klien. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kadar 

asam urat di hari pertama penelitian dan dihari terakhir penelitian. 
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3.6.1.5 Dokumentasi dilakukan setiap hari setelah melakukan asuhan keperawatan 

pada klien Gout Arthritis dan dilakukan menggunakan Asuhan Keperawatan 

Gerontik. 

Dari data yang sudah diperoleh meliputi wawancara, pengkajian dan observasi untuk 

memvalidasi hasil tersebut penelitian melakukan check list hasil yang didapat dengan 

data pada rekam medic klien. 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 

Alat atau instrumen pengumpulan data menggunakan format pengkajian 

Asuhan Keperawatan Gerontik dengan kasus Gout Arthritis.. 

3.7 Keabsahan Data 

 

Untuk membuktikan kualitas data yang diperoleh dalam penelitian sehingga 

menghasilkan data denga vcaliditas tinggi. 

3.7.1 Data primer 

 

Keabsahan yang dilakukan dengan pengambilan data primer yakni sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa 

wawancara dari individu pasien maupun hasil observasi dari suatu objek dan 

kejadian. 

3.7.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder berisi sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung seperti data dari pengasuh panti. 
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3.7.3 Data Tersier 

 

Diperoleh dari catatan perawatan klien atau rekam medis klien yang 

merupakan riwayat penyakit atau perawatan klien dimasa lalu. 

3.8 Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan sejak awal melakukan studi kasus di lapangan, sewaktu 

pengumpulan data hingga data-data yang diperlukan terkumpul. Analisis data 

dilakukan dengan cara mengemukakan fakta. Kemudian dibandingkan dengan teori 

yang telah didapatkan dan selanjutnya disimpulkan dalam bentuk pembahasan. 

Teknik analisis yang digunakan adalah menarasikan jawaban-jawaban dari studi 

kasus yang diperoleh dari hasil interpretasi wawancara yang dilakukan secara 

mendalam untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah studi 

kasus. Teknik analisa yang digunakan adalah peneliti mengamati dan melakukan 

studi dokumentasi untuk menghasilkan data yang selanjutnya diinterpretasikan dan 

dibandingkan dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi 

dalam menyusun perencaan perawatan tersebut. 
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BAB IV 

 

HASIL STUDI KASUS DAN 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Studi Kasus 

 

4.1.1 Gambaran Lokasi Studi Kasus 

 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri yang terletak di Jalan 

Mayjend Sutoyo Samarinda, yang awalnya merupakan Unit Pelaksana 

Teknis Depos RI, seiring dengan Era Otonomi Daerah sesuai SK Gubernur 

Kaltim No. 16 tahun 2001 PSTW Nirawana Puri Samarinda menjadi Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah provinsi Kalimantan Timur ini 

juga diperkuat kembali dengan peraturan Gubernur Kaltim No.17 tahun 2009 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Kaltim 

yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia 

terlantar. 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda mempunyai 

luas area kurang lebih 22.850 M2 serta dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang memiliki jumlah bangunan 37 buah dan SDM sebanyak 57 

orang, serta dapat melayani jumlah klien sebanyak 120 orang sesuai dengan 

daya tampung yang ada. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan 

sasaran selalu didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah RI 

diantaranya Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia dan Undang-Undan RI No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

serta peraturan lainnya, sehingga para lansia dapat menikmati sisa hidup 

yang tentram lahir dan batin serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

dengan baik. 



30 
 

 

 

Dalam Studi kasus Ini Penulis melakukan asuhan keperawatan di Wisma 

Wijaya Kusuma dan Sakura. Tipe rumah permanen, lantai rumah tersebut dari 

keramik didalam satu wisma terdapat 5 kamar termasuk kamar pengasuh. satu 

kamar ditempati oleh 2 lansia atau 1 lansia dan ada 2 kamar mandi dan 1 dapur. 

4.1.2 Data Asuhan Keperawatan 

A. Pengkajian Keperawatan 

Tabel 4.1 Hasil Anamnesis Klien dengan Gout Arthritis di Panti Sosial 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Tahun 2019 

Identitas Klien 1 Klien 2 

Nama Tn. D Tn. S 

Umur 75 Tahun 78 Tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki 

Agama Islam Islam 

Pendidikan Terakhir SD SD 

Pekerjaan Sebelumnya Petani Pelaut 

Alamat Sebelum Dipanti Jl. Jakarta Jl. P. Hidayatullah 

Tanggal masuk panti 12 Desember 2012 27 Mei 1996 

Tanggal Pengkajian 01 April 2019 01 April 2019 

Kamar Wijaya Kusuma Sakura 

Penanggung Jawab Tn. A Tn. Sy 

Pekerjaan Penanggung jawab : PNS Swasta 

Sumber informasi Anamnesa Anamnesa 

Riwayat Masuk Panti Klien ditemukan 

warga dalam keadaan 

terlantar dan tidak 

memiliki identitas apa- 

apa lalu dibawa oleh 

pak RT dilingkungan 

setempat 

Karena keinginan diri 

sendiri untuk tinggal 

dipanti lalu dibawa 

oleh temannya 

kekepala  desa 

kemudian untuk 

dibawa kepanti 

Proses Masuk Panti Karena klien hidup 

sebatang kara  dan 

tidak ada yang 

mengurus   maka klien 

dibawa   oleh   pak RT 

Karena klien tidak ada 

yang mengurus dan 

kondisi fisik menurun 

karena     kaki     kanan 

klien  telah  diamputasi 
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   dan salah satu warga 

dilingkungan setempat 

maka klien dibawa 

oleh kepala desa ke 

panti jompo 

 

 
Riwayat Keluarga 

Klien 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klien 2 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
Keterangan: 

= Laki-laki 

 

 
= Perempuan 

 
= Meninggal 

 
= Pasien 

    

     

Riwayat Pekerjaan   Klien 1 Klien 2 

   Klien saat ini tidak 

bekerja, klien dulunya 

seorang petani, sumber 

pendapatan  klien  saat 

ini  adalah  diberi  oleh 

Klien saat ini bekerja 

menjadi seorang 

tukang jahit, dulunya 

klien    adalah  seorang 

pelaut, sumber 
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orang kantor dari panti pendapatan klien saat 

ini selain dari hasil 

menjahit juga diberi 

dari orang kantor 

dipanti 

  

Riwayat Lingkungan Hidup Klien 1 Klien 2 

Klien tinggal diwisma Klien tinggal diwisma 

wijaya kusuma, sakura, dengan 

dengan bangunan bangunan beton 

beton berlantai berlantai keramik tidak 

keramik tidak bertingkat, klien tidur 

bertingkat, klien tidur dengan kasur, jumlah 

dengan kasur, jumlah kamar klien dalam 1 

kamar pasien dalam 1 wisma adalah 6 kamar, 

wisma adalah 5 kamar, jumlah orang yang 

jumlah orang yang tinggal diwisma 

tinggal diwisma tersebut adalah 9 

tersebut adalah 10 orang, klien tinggal 

orang, klien tinggal bersama pengasuhnya. 

bersama pengasuhnya.  

  

Riwayat Rekreasi Klien 1 Klien 2 

Klien senang mengisi Klien mengisi waktu 

waktu luang nya luangnya dengan 

dengan bercocok menjahit baju, seprai 

tanam di sekitar wisma dan lain lain, kegiatan 

wijaya kusuma, lainnya yang rutin 

kegiatan lain yang pasien ikuti ialah 

rutin pasien ikuti ialah pengajian setiap hari 

pengajian setiap hari kamis 

kamis  
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Sumber/sistem pendukung Klien 1 Klien 2 

 Setiap bulan ada 

pemeriksaan dari 

dokter, di tempat klien 

terdapat perawat, di 

tempat klien juga 

terdapat klinik,  klien 

di asuh oleh pengasuh 

wisma 

Setiap bulan ada 

pemeriksaan dari 

dokter, di tempat klien 

terdapat perawat, di 

tempat klien juga 

terdapat klinik, klien di 

asuh oleh pengasuh 

wisma 

   

Deskripsi Hari Khusus Kebiasaan 

Ritual Waktu Tidur 

Klien 1 Klien 2 

 Sebelum tidur klien 

meminum obat 

allopurinol kemudian 

klien membersihkan 

diri, membaca doa 

sebelum tidur, dan 

berdzikir. 

Sebelum tidur klien 

meminum obat 

allopurinol kemudian 

klien mencuci kaki, 

mambaca doa sebelum 

tidur dan bershalawat. 

   

Status Kesehatan Saat Ini Klien 1 Klien 2 

Status kesehatan umum selama 

setahun yang lalu. 

Selama satu tahun ini 

pasien menderita asam 

Asam Urat 

Asam urat 

Status Kesehatan umum selama 5 

tahun yang lalu. 

Tidak ada Klien menderita asam 

urat sudah sekitar 5 

tahun lalu 

Keluhan-Keluhan Kesehatan utama Nyeri sendi bagian 

lutut kiri dan bahu kiri 

Nyeri sendi bagian 

lutut kanan 

Pengetahuan tentang penatalaksanaan 

masalah kesehatan 

Klien hanya tau jika 

asam urat kambuh 

segera minum obat 

Klien hanya tau jika 

asam urat kambuh 

segera minum obat 

Obat-obatan dan dosis Klien 1 Klien 2 

Nama Obat Allopurinol 100 mg 

Faxiden 10 mg 

Guafenesin 100mg 

Allopurinol 100 mg 

Ponstan 100 mg 

Bagaimana/kapan menggunakannya 1x sehari 1x sehari 
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 2x sehari 

3x1 sehari 

2x sehari 

   

Status Imunisasi Klien 1 Klien 2 

Tetanus, Difteri Belum pernah Belum pernah 

Influenza Belum pernah Belum pernah 

Pneumoni Belum pernah Belum pernah 

Alergi Ikan tongkol Tidak ada alergi 

Obat-obatan Allopurinol 100 mg 

Faxiden 10 mg 

Guafenesin 100mg 

Allopurinol 100 mg 

Ponstan 100mg 

Makanan Tidak ada alergi 

makanan tertentu 

Tidak ada alergi 

makanan tertentu 

Kontak Subtansi Tidak pernah kontak 

langsung dengan 

penderita penyakit 

menular 

Tidak pernah kontak 

langsung dengan 

penderita penyakit 

menular 

Faktor-faktor lingkungan Lingkungan  klien 

bebas dari penyakit 

sistem imun 

Lingkungan  klien 

bebas dari penyakit 

sistem imun 

   

Nutrisi Klien 1 Klien 2 

Diet, Pembatasan makanan minuman Makan dengan satu 

porsi dan pembatasan 

makanan  yang 

mengandung tinggi 

purin contohnya 

jeroan, daging banyak 

mengandung lemak 

dan kacang kacangan 

Makan dengan satu 

porsi dan pembatasan 

makanan  yang 

mengandung tinggi 

purin contohnya 

jeroan, daging banyak 

mengandung lemak 

dan kacang kacangan 

Riwayat peningkatan/penurunan 

berat badan 

Terdapat penurunan 

berat badan pada klien 

sekitar 7 kg selama 2 

tahun terakhir 

Terdapat penurunan 

berat badan sekitar 10 

kg selama 5 tahun 

terakhir 

Pola konsumsi makan (missal 

frekuensi, sendiri atau dengan orang 

lain) 

Klien mampu mkan 

dengan mandiri 

Klien mampu makan 

dengan mandiri 
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Masalah-masalah yang 

mempengaruhi masukan makanan 

(misal: pendapatan tidak adekuat, 

kurang transportasi, masalah 

menelan/mengunyah, stress 

emosional): 

 
Klien tidak kesulitan 

untuk mengunyah 

ataupun untuk 

menelan makanan 

 
Klien tidak kesulitan 

untuk mengunyah 

ataupun untuk menelan 

makanan 

Kebiasaan Klien tidak mau 

makan jika dengan 

lauk ikan tongkol 

Klien kurang minum 

air putih 

   

Status Kesehatan Masa Lalu Klien 1 Klien 2 

Penyakit masa anak-anak Klien tidak mengingat 

penyakitnya diwaktu 

masa anak-anak 

Klien tidak mengingat 

penyakitnya diwaktu 

masa anak-anak 

Penyakit serius/kronik Asam urat Asam urat 

Trauma Tidak ada Tidak ada 

Perawatan dirumah sakit (alasan, 

tanggal, tempat durasi, dokter) 

Tidak pernah Tidak pernah 

Operasi (perhatikan jenis, tanggal, 

alasan, dokter) 

Tidak pernah Klien di amputasi pada 

kaki kanan pada tahun 

1996 karena terdapat 

luka        pada        kaki 

kanannya akibat 

penyakit gula 

 

Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Fisik Klien dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Tahun 2019 

Pemeriksaan Fisik 

(Tinjauan Sistem) 

Klien 1 Klien 2 

1. Umum Klien mengalami 

kesulitan tidur akibat 

nyeri yang dirasakan. 

Klien terlihat lemah dan 

kurang  bertenaga, 

terlihat sering menguap, 

klien hanya tidur 3-4 

jam saja 

Klien mengalami 

kesulitan tidur akibat 

nyeri yang dirasakan, 

klien terlihat lemah 

kantung mata klien 

terlihat menghitam 

klien hanya tidur 2-3 

jam saja 
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2. Integumen Klien mengalami 

perubahan pigmentasi 

dan tekstur  kulit, 

rambut pasien berwarna 

putih dan kuku 

berwarna kehitaman 

Klien mengalami 

perubahan pigmentasi 

dan tekstur kulit, 

rambut   pasien 

berwarna putih dan 

kuku  berwarna 

kehitaman 

3. Hemapoetik Tidak ada masalah pada 

sistem hemapoetik 

Tidak ada masalah 

pada   sistem 

hemapoetik 

4. Kepala Di bagian kepala klien 

tidak ada kelainan 

secara fisik hanya saja 

klien mengeluh pusing 

Di bagian kepala klien 

tidak ada kelainan 

secara fisik hanya saja 

klien mengeluh pusing 

5. Mata Klien mengalami 

perubahan penglihatan, 

penglihatan menjadi 

kabur. penglihatan jarak 

jauh tidak terlalu jelas, 

terdapat lingkar hitam 

sekitar mata, klien tidak 

menggunakan kaca 

mata 

Klien   mengalami 

perubahan 

penglihatan, 

penglihatan  menjadi 

kabur.  Penglihatan 

jarak jauh tidak terlalu 

jelas terdapat lingkar 

hitam di sekitar mata, 

klien menggunakan 

kaca mata saat sedang 

menjahit 

6. Telinga Terjadi perubahan 

pendengaran pada klien, 

perawat terkadang harus 

mengulang 

pembicaraan 

Terjadi perubahan 

pendengaran pada 

klien, perawat 

terkadang mengulang 

pembicaraan 

7. Hidung Tidak ada masalah pada 

hidung klien, klien 

mampu mencium aroma 

bebauan 

Tidak ada masalah 

pada hidung klien, 

klien mampu mencium 

aroma bebauan 

8. Mulut dan 

tenggorokan 

Klien    mengeluh  batuk 

dan terdapat 

Tidak ada masalah 

pada mulut dan 
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 penumpukan sekret 

pada tenggorokan 

tenggorokan klien 

9. Leher Tidak ada kekakuan, 

nyeri, benjolan ataupun 

keterbatasan gerak pada 

leher 

Tidak ada kekakuan, 

nyeri, benjolan 

ataupun keterbatasan 

gerak pada leher 

10. Payudara Tidak ada kelainan pada 

payudara klien 

Tidak ada kelainan 

pada payudara klien 

11. Pernafasan Klien mengalami batuk 

berdahak selama 1 hari, 

RR 24 x/menit 

Tidak ada masalah 

pernafasan pada klien 

12. Kardiovaskuler Tidak ada masalah 

dalam sistem 

kardiovaskuler klien 

Tidak ada masalah 

dalam sistem 

kardiovaskuler klien 

13. Gastrointestinal Tidak ada masalah pada 

gastrointestinal klien 

Tidak  ada masalah 

pada gastrointestinal 

klien 

14. Perkemihan Tidak ada masalah pada 

sistem perkemihan klien 

Tidak ada masalah 

pada   sistem 

perkemihan klien 

15. Muskuloskeletal Klien mengalami nyeri 

pada persendian yaitu 

dilutut kiri dan bahu 

kiri, sejak 1 tahun lalu, 

nyeri yang dirasakan 

karena asam urat, nyeri 

seperti ditusuk-tusuk 

dengan skala nyeri 6, 

hialng timbul, kadar 

asam urat 11,1 g/dl. 

terlihat adanya 

kemerahan dan bengkak 

di sekitar lutut 

Klien mengalami nyeri 

pada persendian yaitu 

dilutut kanan sejak 2 

tahun lalu, nyeri yang 

dirasakan karena asam 

urat, klien merasa 

keram dan nyeri 

seperti ditusuk-tsuk 

dengan skala nyeri 7, 

hilang timbul, kadar 

asam urat 8,3 g/dl, 

terlihat adanya 

kemerahan  dan 

bengkak di sekitar 

lutut 
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16. Persyarafan Klien tidak memiliki 

masalah pada sistem 

persyarafan 

Klien tidak memiliki 

masalah pada sistem 

persyarafan 

17. Endokrin Klien mengalami 

perubahan pigmentasi 

kulit/tekstur  dan 

perubahan rambut yaitu 

menjadi berwarna putih 

Klien mengalami 

perubahan pigmentasi 

kulit/tekstur dan 

perubahan        rambut 

yaitu menjadi 

berwarna putih 
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Pengkajian status fungsional (Modifikasi dari Barthel Indeks) 

Klien 1 

NO KRITERIA BANTUAN MANDIRI KETERANGAN 

1 Makan 5 10 1 porsi nasi lauk 

dan pauk 

2 Minum 5 10 Air putih 

3 Berpindah dari kursi roda 

ketempat tidur, sebaliknya 

5-10 15  

4 Personal toilet ( cuci muka, 

menyisir rambut. gosok gigi) 

0 5 2x sehari 

5 Keluar masuk toilet (mencuci 

pakaian, mnyeka tubuh, 

menyiram) 

5 10  

6 Mandi 5 15 2x sehari 

7 Jalan dipermukaan datar 0 5  

8 Naik turun tangga 5 10  

9 Mengenakan pakaian 5 10 Mandiri 

10 Kontrol bowel(BAB) 5 10 BAB 1x sehari 

konsistensi lunak 

11 Kontrol bladder (BAK) 5 10 4-5x sehari 

berwarna kuning 

12 Olahraga/latihan 5 10 Jalan-jalan di 

sekitar panti 

13 Rekreasi/pemantapan waktu 

luang 

5 10 Pengajian 

 TOTAL  125  

Keterangan : 

Pengkajian status fungsional 

pasien baik / mandiri 

a. 130 : Mandiri 

b. 65- 125 : Ketergantungan sebagian 

c. > 60 : Ketergantungan total 
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Pengkajian status fungsional (Modifikasi dari Barthel Indeks) 

Klien 2 

NO KRITERIA BANTUAN MANDIRI KETERANGAN 

1 Makan 5 10 Satu porsi nasi dan 

lauk pauk 

2 Minum 5 10 Air putih, teh 

hangat dan kopi 

3 Berpindah dari kursi roda 

ketempat tidur, sebaliknya 

5-10 15 Mandiri 

4 Personal toilet ( cuci muka, 

menyisir rambut. gosok gigi) 

0 5 2x sehari 

5 Keluar masuk toilet (mencuci 

pakaian, menyeka tubuh, 

menyiram) 

5 10  

6 Mandi 5 15 2x sehari 

7 Jalan dipermukaan datar 0 5 Dengan 

menggunakan 

kursi roda 

8 Naik turun tangga 5 10 Dengan bantuan 

9 Mengenakan pakaian 5 10 Mandiri 

10 Kontrol bowel(BAB) 5 10 BAB 1x sehari 

konsistensi lunak 

11 Kontrol bladder (BAK) 5 10 BAK 4-5x sehari 

berwarna kuning 

12 Olahraga/latihan 5 10 Jalan disekitar 

panti dengan 

menngunakan 

kursi roda 

13 Rekreasi/pemantapan waktu 

luang 

5 10 Pengajian 

 TOTAL  120  

Keterangan : 

Pengkajian status fungsional 

pasien baik / mandiri 

d. 130 : Mandiri 

e. 65- 125 : Ketergantungan sebagian 

f. > 60 : Ketergantungan total 
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Pengkajian Status Mental Gerontik 

Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan Short Portable 

Mental Status Quisioner (SPMSQ) 

No PERTANYAAN KLIEN 1 KLIEN 2 

  Benar Salah Benar Salah 

1 Tanggal berapa hari ini?  

2 Hari apa sekarang?  

3 Apa nama tempat ini?  

4 Dimana alamat anda?  

5 Berapa umur anda?  

6 Kapan anda lahir? (minimal tahun 

lahir) 

 

7 Siapa presiden Indonesia 

sekarang? 

 

8 Siapa presiden Indonesia 

sebelumnya? 

 

9 Siapa nama ibu anda?  

10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap 

pengurangan 3 dari setiap angka 

baru, semua secara menurun 

  

 Jumlah 8 2 10 0 

 Interpretasi hasil 

Salah 0-3= Fungsi intelektual 

utuh 

Salah 4-5= Fungsi intelektual 

ringan 

Salah 6-8= Kerusakan intelektual 

sedang 

Salah 9-10= Kerusakan 

intelektual berat 

Fungsi Intelektual 

Klien Utuh 

Fungsi Intelektual 

Klien Utuh 
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Riwayat Psikososial Klien 1 Klien 2 

 Klien merasa sedih karena 

tidak ada yang menjenguk 

kepanti, tetapi selama ada 

mahasiswa klien merasa 

nyaman karena merasa 
seperti keluarga sendiri. 

Selama interaksi klien 

menunjukkan sikap 

koperatif dan prilaku 

baik sesame teman 

sekitar. 

   

Riwayat Spiritual Klien 1 Klien 2 

 Klien mengatakan sering 

mengikuti pengajian dan 

solat berjamaah di masjid. 

Klien mengatakan 

sering  mengikuti 
pengajian dan solat 

berjamaah di masjid. 
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ANALISA DATA 
 

DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

Klien 1 Klien 2   

DS: 

a. Klien mengatakan 

lutut kiri dan bahu 

kirinya nyeri 

karena asam urat 

semenjak 1 tahun 

lalu. 

b. P=Nyeri karena 

asam urat 

Q=Ditusuk-tusuk 

R=Lutut kiri dan 

bahu kiri 

T= Hilang Timbul 

DO: 

a. Skala nyeri klien 6 

b. Klien tampak 

meringis apabila 

menekuk lutut kiri 

dan menggerakkan 

bahu kirinya 

c. Kadar asam urat 

11,1 g/dl 

d. Terlihat adanya 

kemerahan dan 

bengkak disekitar 

lutut 

DS: 

a. Klien 

mengatakan nyeri 

seperti ditusuk- 

tusuk di bagian 

lutut kanan 

b. P= Nyeri karena 

asam urat dan 

terlalu  banyak 

beraktivitas 

(menjahit) 

Q= Kram dan 

nyeri  seperti 

ditusuk tusuk 

R=Lutut kanan 

T=Hilang timbul 

DO: 

a. Skala nyeri klien 

7 

b. Adanya 

kemerahan dan 

bengkak disekitar 

lutut 

c. Kadar asam urat 

8,3 g/dl 

d. Klien tampak 

meringis saat 

nyeri datang 

terutama pada 

saat setelah 

beraktvitas 

(menjahit) 

Agen cedera 

fisiologis 

Nyeri Kronis 

(D.0078) 

DS: 

a. Klien mengatakan 

pusing 

b. Klien mengatakan 

DS: 

a. Klien 

mengatakan 

badan terasa 

Kurangnya 

kontrol tidur 

Gangguan Pola Tidur 

(D.0055) 
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sulit tidur 

c. Klien mengatakan 

sering terbangun 

akibat nyeri yang 

dirasakan 

d. Klien mengatakan 

istirahatnya tidak 

cukup 

e. Klien mengatakan 

hanya tidur 3-4 jam 

saja 

DO: 

a. Klien terlihat 

lemah dan kurang 

bertenaga 

b. Klien terlihat 

menguap berulang- 

ulang 

lemah dan pusing 

b. Klien 

mengatakan tidak 

bisa tidur karena 

nyeri dilutut 

kanannya 

c. Klien 

mengatakan jika 

nyeri timbul tidak 

bisa tidur dengan 

pulas 

d. Klien menatakan 

hanya tidur 2-3 

jam saja 

DO: 

a. Klien terlihat 

lemah dan kurang 

bertenaga 

b. Kantung mata 

klien terlihat 

menghitam 

  

DS: 

a. Pasien mengatakan 

terkadang 

memakan  sayur 

bayam,kacang- 

kacangan, daging 

yang di sediakan 

dari panti 

b. Klien mengatakan 

sering berkebun 

dan mencangkul 

dengan         tangan 

kirinya yang 

memiliki asam urat 

DO: 

a. Klien 

menunjukkan 

perilaku tidak 

DS: 

a. Pasien 

mengatakan 

terkadang makan 

sayur 

bayam,kacang- 

kacangan,daging 

yang di sediakan 

dari panti 

b. Klien 

mengatakan lupa 

dan kurang 

mengingat 

mengenai 

penyakit  asam 

urat 

DO: 

a. Klien 

Kurang 

terpapar 

informasi 

Defisit pengetahuan 

(D.0111) 
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sesuai dengan 

anjuran 

b. Klien 

menunjukkan 

persepsi  yang 

keliru terhadap 

masalah  seperti 

tetap 

mengkonsumsi 

sayur kacang- 

kacangan sesekali. 

menanyakan 

penyebeb asam 

urat yang terjadi 

pada dirinya bisa 

kambuh    dan 

menanyakan apa 

yang  dilakukan 

jika asam  urat 

kambuh dan nyeri 

tersebut muncul 

 

B. Diagnosa Keperawatan 

Tabel 4.3 Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas Pada Klien 

Dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda Tahun 2019 

NO 

Urut 

 Klien 1 Klien 2 

Hari/tanggal 

ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan (Kode 
SDKI) 

Hari/tanggal 

ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan (Kode 
SDKI) 

1 Senin, 
01 April 2019 

Nyeri kronis b/d 
agen pencedera 
fisiologis (D.0078) 

Senin, 
01 April 2019 

Nyeri kronis b/d agen 
pencedera fisiologis 
(D.0078) 

2 Senin, 
01 April 2019 

Gangguan pola tidur 

b/d kurang kontrol 
tidur (D.0055) 

Senin, 
01 April 2019 

Gangguan pola tidur 

b/d kurang kontrol 
tidur (D.0055) 

3 Senin, 
01 April 2019 

Defisit pengetahuan 

b/d kurang terpapar 
informasi (D.0111) 

Senin, 
01 April 2019 

Defisit pengetahuan 

b/d kurang terpapar 
informasi (D.0111) 
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C. Perencanaan Keperawatan 

Tabel 4.4 Perencanaan Klien Dngan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda Tahun 2019 

Hari/tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan Dan Kriteria 

Hasil 

Rencana Tindakan 

Senin, 

01 april 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan  agen 

pencedera 

fisiologis 

(D.0078) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 5x 24 jam 

diharapkan nyeri dapat 

berkurang dengan kriteria 

hasil: 

1. Melaporkan  nyeri 

berkurang dengan 

menggunakan 

manajemen nyeri. 

2. Skala nyeri 

berkurang 2-3. 

3. menyatakan rasa 

nyaman setelah nyeri 

berkurang. 

1.1 Kaji nyeri secara 

komprehensif 

meliputi lokasi, 

karakteristik, 

durasi, frekuensi, 

kualitas, 

intensitas/ 

beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi 

yang nyaman dan 

relaksasi nafas 

dalam jika merasa 

nyeri 

1.3 Berikan kompres 

hangat untuk 

mengurangi 

intensitas nyeri 

1.4 Cek dan pantau 

kadar asam urat 

1.5 Berikan obat 

asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat 

nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

Senin, 

01 april 2019 

Gangguan pola 

tidur 

berhubungan 

dengan kurang 

kontrol tidur 

(D.0055) 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 3x24 jam 

diharapkan masalah 

gangguan     pola    tidur 

dapat    teratasi    dengan 

2.1 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur 

2.2 Jelasan 

pentingnya tidur 

yang adekuat 

2.3 tetapkan jadwal 
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  kriteria hasil: 

1. Jumlah jam tidur 

dalam batas normal 

6-8 jam/hari 

2. pola tidur, kualitas 

dalam batas normal 

3. Perasaan segar 

setelah 

tidur/istirahat 

4. Mampu 

mengidentifikasi 

hal-hal yang 

meningkatkan tidur 

tidur rutin 

2.4 Fasilitasi 

menghilangkan 

stres sebelum 

tidur dan 

kolaborasi 

pemberian obat 

tidur jika perlu 

Senin, 

01 april 2019 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

inforrmasi 

(D.0111) 

Setelah dilakukan 

tindakan        keperawatan 

selama 1x24 jam 

diharapkan masalah 

kurang pengetahuan dapat 

teratasi dengan kriteria 

hasil : 

1. Klien menyatakan 

pemahaman tentang 

penyakitnya 

2. Klien mampu 

menjelaskan kembali 

apa yang dijelaskan 

perawat 

3.1 Berikan penilaian 

tentang tingkat 

pengetahuan klien 

tentang proses 

penyakit yang 

spesifik 

3.2 Berikan 

Penyuluhan 

kesehatan 

3.3 Sediakan 

informasi  pada 

klien tentang 

kondisi, denga 

cara yang tepat 

3.4 Hindari jaminan 

yang kosong 
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D. Implementasi Keperawatan 

Tabel 4.5 Implementasi Keperawatan Klien 1 dengan Gout Arthritis Di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Pur Samarinda 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Senin , 01 april 

2019 

08.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10 

 

 
08.20 

 

 

 

 

 
08.30 

 

 

 
08.40 

 

 

 

 
12.20 

1.1 Mengkaji nyeri secara komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Melakukan pemeriksaan kadar asam 

urat 

 
2.1   Mengidentifikasi faktor yang 

mengganggu tidur klien 

 

 

 

 
1.6 Memberikan pasien obat nyeri 

 

 

 
1.7 Mengukur tanda-tanda vital 

 

 

 

 
3.1 Menanyakan pada klien apa  saja 

yang diketahui tentang penyakitnya 

1.1 Klien mengatakan 

nyeri karena asam 

urat, nyeri yang 

dirasakan seperti 

ditusuk-tusuk pada 

bagian lutut kiri dan 

bahu kiri, dan nyeri 

hilang timbul. Saat 

diamati skala nyeri 

yang dirasakan 

pasien yaitu 6 

 
1.4 Asam urat klien 11,1 

g/dl 

 
2.1 Klien mengatakan 

kesulitan tidur dan 

sering terbangun 

karena batuk dan 

nyeri yang dirasakan 

 
1.6 Klien diberi obat 

Faxiden 10mg 

sesudah makan 

 
1.7TD: 110/80 mmHg 

N: 82 x/menit 

RR: 24 x/menit 

T: 36,4 ℃ 

 
3.1 Klien mengatakan 

tidak tau dengan 



49 
 

 

 

 

  penyakitnya 

Selasa, 1.1 Mengkaji nyeri secara komprehensif 1.1 Klien mengatakan 

02 april 2019   nyeri karena asam 

08.20   urat, nyeri yang 

   dirasakan seperti 

   ditusuk-tusuk pada 

   bagian lutut kiri dan 

   bahu kiri, dan nyeri 

   hilang timbul. Saat 

   diamati skala nyeri 

   yang dirasakan 

   pasien yaitu 6 

08.30 1.2 Membantu klien posisi nyaman yaitu 1.2 Klien terlihat 

  semifowler dan melatih pasien nyaman dengan 

  relaksasi nafas dalam posisinya dan lebih 

   relaks setelah 

   melakukan relaksasi 

   nafas dalam 

09.00 1.3 Memberikan kompres hangat pada 1.3 Klien diberi kompres 

  pasien hangat di lutut kiri 

   dan bahu kirinya 

09.15 2.2 Menjelaskan pada pasien pentingnya 2.2 Klien mengerti 

  tidur yang adekuat dengan yang 

   dijelaskan oleh 

   perawat 

09.20 2.3 Membantu klien untuk menetapkan 2.3 Klien menerima 

  jadwal tidur rutin jadwal rutin yang 

   telah dibuat 

12.00 1.6 Memberikan klien obat nyeri 1.6 Klien diberi obat 

   Faxiden 10mg 

   sesudah makan 

12.05 1.7 Mengukur tanda-tanda vital 1.7TD: 130/80 mmHg 
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  N: 89 x/menit 

RR: 21 x/menit 

T: 36,6 ℃ 

Kamis, 1.1 Mengkaji nyeri secara komprehensif 1.1 Klien mengatakan 

04 april 2019   nyeri karena asam 

08.10   urat, nyeri yang 

   dirasakan seperti 

   ditusuk-tusuk pada 

   bagian lutut kiri dan 

   bahu kiri, dan nyeri 

   hilang timbul. Saat 

   diamati skala nyeri 

   yang dirasakan 

   pasien yaitu 4 

08.20 1.2 Membantu klien posisi nyaman yaitu 1.2 Klien terlihat 

  semifowler dan melatih pasien nyaman dengan 

  relaksasi nafas dalam posisinya dan lebih 

   relaks setelah 

   melakukan relaksasi 

   nafas dalam 

09.00 1.3 Memberikan kompres hangat pada 1.3 Klien diberi kompres 

  klien hangat di lutut kiri 

   dan bahu kirinya 

10.00 1.6 Memberikan pasien obat nyeri 1.6 Klien diberi obat 

   Faxiden 10mg 

   sesudah makan 

12.00 1.7 Mengukur tanda-tanda vital 1.7TD: 120/90 mmHg 

   N: 91 x/menit 

   RR: 20 x/menit 

   T: 36,1 ℃ 

Jumat, 

05 april 2019 

08.00 

3.2 Memberikan penyuluhan kesehatan 

pada klien 

3.2 Klien mampu 

menjelaskan kembali 

apa   yang  dijelaskan 

perawat dan 
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08.30 

 

 

 

 
11.30 

 

 
11.40 

 

 

 

 
1.3 Memberikan kompres hangat pada 

klien 

 

 

 
1.6 Memberikan klien obat nyeri 

 

 
1.7 Mengukur tanda-tanda vital 

mengatakan 

mengerti dengan 

penyakitnya 

 
1.3 Klien diberi 

kompres hangat di 

lutut kiri dan bahu 

kirinya 

 
1.6 Pasien diberi obat 

Faxiden 10mg 

sesudah makan 

1.7TD: 120/90 mmHg 

N: 91 x/menit 

RR: 20 x/menit 

T: 36,1 ℃ 

Sabtu, 

06 april 2019 

08.00 

 

 

 

 
08.15 

 

 

 

 
11.30 

 

 

 
11.40 

 

 
11.50 

1.2 Membantu pasien posisi nyaman 

yaitu semifowler dan melatih klien 

relaksasi nafas dalam 

 

 

 

 
1.3 Memberikan kompres hangat pada 

klien 

 

 

 
1.6 Memberikan klien obat nyeri 

 

 

 
1.4 Melakukan pemeriksaan kadar asam 

urat 

 
1.7 Mengukur tanda-tanda vital 

1.2 Klien terlihat 

nyaman dengan 

posisinya dan lebih 

relaks setelah 

melakukan relaksasi 

nafas dalam 

 
1.3 Klien diberi 

kompres hangat di 

lutut kiri dan bahu 

kirinya 

 
1.6 Klien diberi obat 

Faxiden 10mg 

sesudah makan 

 
1.4Asam urat klien 7,6 

g/dl 

 
1.7 TD: 120/90 mmHg 

N: 91 x/menit 

RR: 20 x/menit 

T: 36,1 ℃ 
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Tabel 4.6 Implementasi Keperawatan Klien 2 dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Tahun 2019 

Waktu 
Pelaksanaaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Senin, 
01 april 2019 

1.1  Mengkaji nyeri secara 

komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1   Mengidentifikasi faktor yang 

mengganggu tidur klien 

 

 

 

1.2 Membantu klien posisi  nyaman 

yaitu semifowler dan melatih 

pasien relaksasi nafas dalam 

 
 

1.6 Memberikan klien obat nyeri 

 

 

1.3 Memberikan kompres hangat pada 

klien 

 

1.4 Melakukan pemeriksaan kadar 

asam urat 

 

3.1 Menanyakan pada klien apa saja 

yang diketahui tentang penyakitnya 

1.1 Klien mengatakan 

nyeri karena  asam 

urat, nyeri yang 

dirasakan seperti 

ditusuk-tusuk pada 

bagian lutut kanan, 

dan nyeri hilang 

timbul. Saat diamati 

skala nyeri yang 

dirasakan pasien yaitu 

7 

 

2.1 Klien mengatakan 

kesulitan tidur dan 

sering terbangun 

karena nyeri yang 

dirasakan 

 

1.2 Klien terlihat nyaman 

dengan posisinya dan 

lebih relaks setelah 

melakukan relaksasi 

nafas dalam 

 

1.6 Klien diberi obat 

Ponstan 100 mg 

sesudah makan 

 

1.3 Klien diberi kompres 

hangat di lutut 

kanannya 

 

1.4 Asam urat klien 8,3 

g/dl 

 

3.1 Klien mengatakan 

tidak tau dengan 

penyakitnya 
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 1.7 Mengukur tanda-tanda vital 1.7 TD: 140/80 mmHg 

N: 80 x/menit 

RR: 20 x/menit 

T: 36,2 ℃ 

Selasa, 
02 april 2019 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 

 

 

 

 
2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

1.6 

 
 

1.7 

 

 

 

 

1.3 

Mengkaji nyeri secara 
komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membantu klien posisi nyaman 

yaitu semifowler dan melatih 

pasien relaksasi nafas dalam 

 

Menjelaskan pada klien pentingnya 

tidur yang adekuat 

 

 

Membantu klien untuk menetapkan 

jadwal tidur rutin 

 

 

 

Memberikan klien obat nyeri 

Mengukur tanda-tanda vital 

 

 

Memberikan kompres hangat pada 

klien 

1.1 Klien mengatakan 

nyeri karena  asam 

urat, nyeri yang 

dirasakan seperti 

ditusuk-tusuk pada 

bagian lutut kanan, 

dan nyeri hilang 

timbul. Saat diamati 

skala nyeri yang 

dirasakan pasien yaitu 

6 

 
1.2 Klien terlihat nyaman 

dengan posisinya dan 

lebih relaks setelah 

melakukan relaksasi 

nafas dalam 

 
2.2 Klien mengerti 

dengan yang 

dijelaskan oleh 

perawat 

 
2.3 Klien menerima 

jadwal rutin  yang 

telah dibuat 

  

1.6 Klien diberi obat 

Ponstan 100 mg 

sesudah makan 

 
1.7TD: 120/80 mmHg 

 N: 87 x/menit 

 RR: 21 x/menit 

 T: 36,1 ℃ 

 
1.3 Klien diberi kompres 

hangat di lutut 
kanannya  
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Kamis, 

04 april 2019 

1.1 Mengkaji nyeri secara 

komprehensif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Membantu klien posisi nyaman 

yaitu semifowler dan melatih 

pasien relaksasi nafas dalam 

 

1.6 Memberikan klien obat nyeri 

 

 

1.7 Mengukur tanda-tanda vital 

 

 

 

 

1.3 Memberikan kompres hangat pada 

klien 

1.1 Klien mengatakan 

nyeri karena  asam 

urat, nyeri yang 

dirasakan seperti 

ditusuk-tusuk pada 

bagian lutut kanan, 

dan nyeri hilang 

timbul. Saat diamati 

skala nyeri yang 

dirasakan pasien yaitu 

5 
 

1.2 Klien terlihat nyaman 

dengan posisinya dan 

lebih relaks setelah 

melakukan relaksasi 

nafas dalam 

 

1.6 Klien diberi obat 

Ponstan 100 mg 

sesudah makan 

 

1.7 TD: 130/90 mmHg 

N: 89 x/menit 

RR: 19 x/menit 

T: 36,5 ℃ 

 
1.3 Klien diberi kompres 

hangat di lutut 

kanannya 

Jumat, 
05 april 2019 

3.2 Memberikan penyuluhan kesehatan 
pada klien 

 

 

 

 

1.3 Memberikan kompres hangat pada 

klien 

 

1.6 Memberikan klien obat nyeri 

 

 

 

1.7 Mengukur tanda-tanda vital 

3.2 Klien mampu 

menjelaskan kembali 

apa yang dijelaskan 

perawat  dan 

mengatakan mengerti 

dengan penyakitnya 
 

1.3 Klien diberi kompres 
hangat di lutut kanan 

 

1.6 Klien diberi obat 

Ponstan 100 mg 

sesudah makan 

 
 

1.7TD: 120/90 mmHg 
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1.1 

 

 

 

 

Mengkaji nyeri secara 

komprehensif 

N: 82 x/menit 

RR: 20 x/menit 

T: 36,4 ℃ 

1.1 Klien mengatakan 

nyeri karena  asam 

urat, nyeri yang 

dirasakan seperti 

ditusuk-tusuk pada 

bagian lutut kanan, 

dan nyeri hilang 

timbul. Saat diamati 

skala nyeri yang 

dirasakan pasien yaitu 

3 

 

Sabtu, 

06 april 2019 

 

1.2 

 

 

 

 

1.3 

 

 

1.6 

 

 

1.4 

 
 

1.7 

 

Membantu klien posisi nyaman 

yaitu fowler dan melatih pasien 

relaksasi nafas dalam 

 

 

Memberikan kompres hangat pada 

klien 

 
 

Memberikan klien obat nyeri 

 

 

Melakukan pemeriksaan kadar 

asam urat 

 

Mengukur tanda-tanda vital 

 

1.2 Klien terlihat nyaman 

dengan posisinya dan 

lebih relaks setelah 

melakukan relaksasi 

nafas dalam 

 
1.3 Klien diberi kompres 

hangat di lutut kiri dan 

bahu kirinya 

 
1.6 Klien diberi obat 

Ponstan 100 mg 

sesudah makan 

 
1.4 Asam urat klien 7,3 

g/dl 

 
1.7 TD: 120/80 mmHg 

 N: 78 x/menit 

 RR: 19 x/menit 

 T: 36,6 ℃ 
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E. Evaluasi Keperawatan 

Tabel 4.7 Evaluasi Asuhan Keperawatan Klien 1 Dengan Gout Arthritis di 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Tahun 2019 

Hari ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Senin, 

01 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

R: Lutut kiri dan bahu kiri 

T: Nyeri kerap timbul pada 

pagi hari dan malam hari durasi 

10-15 menit “Klien 

mengatakan setelah dikompres 

nyerinya berkurang menjadi 5 

dan enak menggerakan” 

O:Skala nyeri 5, klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kirinya kadar asam urat 

11,1 g/dl 

A: Masalah belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 
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Gangguan pola tidur b/d 

kurang kontrol tidur 

(D.0055) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

S: Klien mengatakan kepala terasa 

pusing dan hanya tidur 3-4 jam 

saja 

O:Klien terlihat lemah dan 

menguap berulang-ulang 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur 

2.2 Jelaskan pentingnya tidur 

yang adekuat 

2.3 Tetapkan jadwal tidur rutin 

2.4 Lakukan prosedur untuk 

meningkatkan kenyaman 

 
S:Klien mengatakan sesekali 

makan sayur bayam,kacang- 

kacangan,daging yang di 

sediakan dari panti 

O:Klien menunjukkan perilaku 

tidak sesuai dengan anjuran 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan Intervensi 

3.1 Berikan penilaian tentang 

tingkat pengetahuan klien 

tentang proses penyakit 

yang spesifik 

3.2 Berikan penyuluhan 

kesehatan 

3.3 Sediakan informasi pada 

klien tentang kondisi, 

dengan cara yang tepat 

3.4 Hindari jaminan yang 

kosong 
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Selasa, 

02 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan pola tidur b/d 

kurang kontrol tidur 

(D.0055) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

R: Lutut kiri dan bahu kiri 

T: Nyeri kerap timbul pada 

pagi hari dan malam hari durasi 

10-15 menit “Klien 

mengatakan setelah dikompres 

nyerinya berkurang menjadi 4 

dan enak menggerakan” 

O:Skala nyeri 4, Klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kirinya 

A:Masalah teratasi sebagian 

P: Lanjutkan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

 

 
S: Klien mengatakan kepala terasa 

pusing dan hanya tidur 3-4 jam 

saja 

O:Klien terlihat lemah dan 

menguap berulang-ulang 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan intervensi 
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Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

2.1 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur 

2.2 Jelaskan pentingnya tidur 

yang adekuat 

2.3 Tetapkan jadwal tidur rutin 

2.4 Lakukan prosedur untuk 

meningkatkan kenyaman 

 
S:Klien mengatakan sesekali 

makan sayur bayam,kacang- 

kacangan,daging yang di 

sediakan dari panti 

O:Klien menunjukkan perilaku 

tidak sesuai dengan anjuran 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan Intervensi 

3.1 Berikan penilaian tentang 

tingkat pengetahuan klien 

tentang proses penyakit 

yang spesifik 

3.2 Berikan penyuluhan 

kesehatan 

3.3 Sediakan informasi pada 

klien tentang kondisi, 

dengan cara yang tepat 

3.4 Hindari jaminan yang 

kosong 

Kamis, 

04 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

R: Lutut kiri dan bahu kiri 

T: Nyeri kerap timbul pada 

pagi hari dan malam hari durasi 

10-15 menit “Klien 

mengatakan setelah dikompres 

nyerinya berkurang menjadi 3 

dan enak menggerakan” 

O:Skala nyeri 3, P S: “P : nyeri 
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sendi karena asam urat 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

R: Lutut kiri dan bahu kiri 

T: Nyeri kerap timbul pada 

pagi hari dan malam hari durasi 

10-15 menit “Klien 

mengatakan setelah dikompres 

nyerinya berkurang menjadi 3 

dan enak menggerakan” 

O:Skala nyeri 3, klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kirinya 

A:Masalah nyeri kronis teratasi 

P:Pertahankan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

 
tampak meringis saat di pegang 

bagian lutut kirinya 

A:Masalah nyeri kronis teratasi 

P:Pertahankan intervensi 

1.8 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 
 



61 
 

 

 

 

 Gangguan pola tidur b/d 

kurang control tidur 

(D.0055) 

 

 

 

 

 
Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

S:Klien mengatakan perasaan 

lebih segar dan sudah bisa tidur 

selama 6 jam 

O:Pasien terlihat lebih segar 

A:Masalah gangguan pola tidur 

teratasi 

P:Hentikan intervensi 

 
S:Klien mengatakan sesekali 

makan sayur bayam,kacang- 

kacangan,daging yang di 

sediakan dari panti 

O:Klien menunjukkan perilaku 

tidak sesuai dengan anjuran 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan Intervensi 

3.1 Berikan penilaian tentang 

tingkat pengetahuan pasien 

tentang proses penyakit 

yang spesifik 

3.2 Berikan penyuluhan 

kesehatan 

3.3 Sediakan informasi pada 

pasien tentang kondisi, 

dengan cara yang tepat 

3.4 Hindari jaminan yang 

kosong 

Jumat, 

05 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

R: Lutut kiri dan bahu kiri 

T: Nyeri kerap timbul pada 

pagi hari dan malam hari durasi 

10-15 menit “Klien 

mengatakan setelah dikompres 

nyerinya berkurang menjadi 3 

dan enak menggerakan” 

O:Skala nyeri 3, klien tampak 
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Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kirinya 

A:Masalah nyeri kronis teratasi 

P:Pertahankan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

 
S:Klien mengatakan sudah 

mengerti dengan penyakitnya 

dan tau apa saja yang boleh 

dimakan dan tidak boleh 

dimakan 

O:Klien mampu menjelaskan 

kembali apa yang dijelaskan 

perawat 

A:Masalah Defisit pengetahuan 

teratasi 

P:Hentikan Intervensi 

Sabtu, 

06 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Seperti ditusuk-tusuk 

R: Lutut kiri dan bahu kiri 

T:   Nyeri   kerap   timbul  pada 

pagi hari dan malam hari durasi 

10-15 menit “Klien 
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mengatakan setelah dikompres 

nyerinya berkurang menjadi 3 

dan enak menggerakan lutut” 

O:Skala nyeri 3, Klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kirinya kadar asam urat 

7,6 g/dl 

A:Masalah nyeri kronis teratasi 

P:Hentikan intervensi 

 

 

Tabel 4.8 Evaluasi Asuhan Keperawatan Klien 2 Dengan Gout Arthritis di 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Tahun 2019 

Hari ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Senin, 

01 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Keram dan seperti ditusuk- 

tusuk 

R: Lutut kanan 

T: Hilang timbul lama nyeri 

10-15 menit 

“Klien mengatakan setelah 

dikompres nyerinya berkurang 

menjadi 6 dan enak digerakan” 

O:Skala nyeri 6, Klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kanannya kadar asam urat 

8,3 g/dl 

A:Masalah belum teratasi 

sebagian 

P: Lanjutkan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 
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Gangguan pola tidur b/d 

kurang control tidur 

(D.0055) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

 
S:klien mengatakan kepala terasa 

pusing dan hanya tidur 2-3 jam 

saja 

O:Klien terlihat lemah dan 

menguap berulang-ulang 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur 

2.2 Jelaskan pentingnya tidur 

yang adekuat 

2.3 Tetapkan jadwal tidur rutin 

2.4 Lakukan prosedur untuk 

meningkatkan kenyaman 

 
S:Klien mengatakan sesekali 

makan sayur bayam,kacang- 

kacangan,daging yang di 

sediakan dari panti 

O:Klien menunjukkan perilaku 

tidak sesuai dengan anjuran 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan Intervensi 

3.1 Berikan penilaian tentang 

tingkat pengetahuan klien 

tentang proses penyakit 

yang spesifik 

3.2 Berikan penyuluhan 

kesehatan 

3.3 Sediakan informasi pada 

klien tentang kondisi, 
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  dengan cara yang tepat 

3.4  Hindari jaminan yang 

kosong 

Selasa, 

02 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan pola tidur b/d 

kurang kontrol tidur 

(D.0055) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Keram dan seperti ditusuk- 

tusuk 

R: Lutut kanan 

T: Hilang timbul lama nyeri 

10-15 menit 

“Klien mengatakan setelah 

dikompres nyerinya berkurang 

menjadi 5 dan enak digerakan” 

O:Skala nyeri 5, klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kanannya 

A:Masalah belum teratasi 

sebagian 

P: Lanjutkan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

 
S:Klien mengatakan kepala terasa 

pusing dan hanya tidur 3-4 jam 

saja 

O:Klien terlihat lemah dan 
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Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

menguap berulang-ulang 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan intervensi 

2.1 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur 

2.2 Jelaskan pentingnya tidur 

yang adekuat 

2.3 Tetapkan jadwal tidur rutin 

2.4 Lakukan prosedur untuk 

meningkatkan kenyaman 

 
S:Klien mengatakan sesekali 

makan sayur bayam,kacang- 

kacangan,daging yang di 

sediakan dari panti 

O:Klien menunjukkan perilaku 

tidak sesuai dengan anjuran 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan Intervensi 

3.1 Berikan penilaian tentang 

tingkat pengetahuan klien 

tentang proses penyakit 

yang spesifik 

3.2 Berikan penyuluhan 

kesehatan 

3.3 Sediakan informasi pada 

klien tentang kondisi, 

dengan cara yang tepat 

3.4 Hindari jaminan yang 

kosong 

Kamis, 

04 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Keram dan seperti ditusuk- 

tusuk 

R: Lutut kanan 

T: Hilang timbul lama nyeri 

10-15 menit 

“Klien mengatakan setelah 

dikompres nyerinya berkurang 

menjadi 4 dan enak digerakan” 
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Gangguan pola tidur b/d 

kurang kontrol tidur 

(D.0055) 

 

 

 

 

 

 
Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

O:Skala nyeri 4, Klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kanannya 

A:Masalah nyeri kronis teratasi 

P:Pertahankan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas/ 

beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

 
S:Klien mengatakan perasaan 

lebih segar karena sudah dapat 

tidur nyenyak 

O:Klien terlihat lebih segar dan 

kembali bertenaga 

A:Masalah gangguan pola tidur 

teratasi 

P:Hentikan intervensi 

 
S:Klien mengatakan sesekali 

makan sayur bayam,kacang- 

kacangan,daging yang di 

sediakan dari panti 

O:Klien menunjukkan perilaku 

tidak sesuai dengan anjuran 

A:Masalah belum teratasi 

P:Lanjutkan Intervensi 

3.1 Berikan penilaian tentang 



68 
 

 

 

 

  tingkat pengetahuan klien 

tentang proses penyakit 

yang spesifik 

3.2 Berikan penyuluhan 

kesehatan 

3.3 Sediakan informasi pada 

klien tentang kondisi, 

dengan cara yang tepat 

3.4 Hindari jaminan yang 

kosong 

Jumat, 

05 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Keram dan seperti ditusuk- 

tusuk 

R: Lutut kanan 

T: Hilang timbul lama nyeri 

10-15 menit 

“Klien mengatakan setelah 

dikompres nyerinya berkurang 

menjadi 4 dan enak digerakan” 

O:Skala nyeri 4, Klien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kanannya 

A:Masalah nyeri kronis teratasi 

P:Pertahankan intervensi 

1.1 Kaji nyeri  secara 

komprehensif meliputi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas/ beratnya nyeri 

1.2 Berikan posisi yang nyaman 

dan relaksasi nafas dalam 

jika merasa nyeri 

1.3 Berikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri 

1.4 Cek dan pantau kadar asam 

urat 

1.5 Berikan obat asam urat (k/p) 
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Defisit pengetahuan b/d 

kurang terpapar informasi 

(D.0111) 

1.6 Berikan obat nyeri (k/p) 

1.7 Monitor vital sign 

 
S:Klien mengatakan sudah 

memahami penyebab dan cara 

mencegah penyakit asam 

uratnya 

O:Klien dapat mengingat dan 

mengulang yang dijelaskan 

oleh perawat 

A:Masalah Defisit pengetahuan 

teratasi 

P:Hentikan Intervensi 

Sabtu, 

06 april 2019 

Nyeri kronis b/d agen 

pencedera fisiologis 

(D.0078) 

S: “P : nyeri sendi karena asam 

urat 

Q: Keram dan seperti ditusuk- 

tusuk 

R: Lutut kanan 

T: Hilang timbul lama nyeri 

10-15 menit 

“Klien mengatakan setelah 

dikompres nyerinya berkurang 

menjadi 3 dan enak digerakan” 

O:Skala nyeri 3, Pasien tampak 

meringis saat di pegang bagian 

lutut kanannya kadar asam urat 

7,3 g/dl 

A:Masalah nyeri kronis teratasi 

P:Hentikan intervensi 



70 
 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Nyeri kronis b/d agen pencedera fisiologis (D.0078) 

Pengkajian yang ditemukan selama asuhan keperawatan gerontik yang 

dimulai pada tanggal 01 april – 06 april 2019. Didapatkan data dari dua responden 

sebagai berikut. Klien pertama yaitu Tn. D berusia 75 tahun pekerjaan sebelumnya 

yaitu petani. Ia menderita penyakit asam urat semenjak 1 tahun lalu. Klien tinggal 

dipanti hampir 7 tahun sejak tanggal 12 desember 2012. Klien ditemukan oleh 

warga dalam keadaan terlantar, hidup sebatang kara dan tidak memiliki identitas 

apa-apa, lalu kemudian pasien dibawa oleh Bapak RT dilingkungan setempat karena 

klien tidak ada yang mengurus. Dan klien kedua yaitu Tn. S berusia 78 tahun 

pekerjaan sebelumnya yaitu pelaut. Klien tinggal dipanti selama 23 tahun sejak 

tanggal 27 mei 1996. Klien dibawa oleh temannya ke kepala desa kemudian untuk 

dibawa kepanti klien tidak mempunyai keluarga dan kondisi fisik klien menurun 

karena kaki kanan klien telah diamputasi sehingga klien tidak bisa mengurus diri 

dan klien terkena asam urat sudah dari 5 tahun yang lalu. Dari dua klien tersebut 

memiliki keluhan yang berbeda beda.Klien Tn. D mengeluh nyeri sendi pada lutut 

kiri dan bahu kiri, Sedangkan klien Tn. S mengeluh nyeri sendi pada  lutut 

kanannya. 

Data yang medukung keluhan utama klien nyeri pada kaki yaitu pola fungsi 

kognitif dan perseptual dengan melakukan pengkajian nyeri menggunakan 

(PQRST). Tn.D mengatakan P: Nyeri karena asam urat Q: Seperti ditusuk-tusuk R: 

Nyeri terasa di lutut kiri dn bahu kiri S: Saat diamati oleh perawat klien mengalami 
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nyeri dengan skala 6, T: Nyeri kerap timbul pada pagi hari dan malam hari. 

Sedangkan Tn. S yaitu P: Nyeri karena asam urat Q: Kram dan seperti ditusuk. 

R:Nyeri terasa dikaki kanan bagian lutut S: Saat diamati oleh perawat klien 

mengalami nyeri dengan skala 7 T: Hilang timbul lama nyeri 10-15 menit. P 

(Provocate) yang berarti penyebab atau stimulus-stimulus nyeri, Q (Quality) yang 

berarti kualitas nyeri, R (Region) yang berarti lokasi nyeri, S (Severe) yang berarti 

tingkat keparahan nyeri, T (Time) yang berarti durasi nyeri (Prasetyo,2010). 

Pada tanggal 01 april 2019 kedua klien dicek kadar asam urat didapatkan 

kadar asam urat Tn.D lebih tinggi yaitu 11,1 g/dl sedangkan Tn. S 8,3 g/dl. Kedua 

klien mendapatkan terapi medikasi dari dokter yaitu allopurinol 100 mg. Termasuk 

golongan obat xanthine-oxidase yang berfungsi untuk mencegah gout dan mencegah 

peningkatan kadar asam urat. Sasaran terapi Gout Arthritis yaitu mempertahankan 

kadar asam urat dalam serum dibawah 6 mg/dl,tujuan yang ingin dicapai yaitu 

mengurangi peradangan dan nyeri sendi yang ditimbulkan oleh penumpukan kristal 

monosodium urat monohidrat (Helmi,2013). 

Berdasarkan data tersebut penulis mengangkat masalah pertama yaitu nyeri 

kronis karena sama di alami oleh kedua klien, berdasarkan hirarki kebutuhan 

Mashlow yaitu masuk kedalam tingkat kedua mencakup kebutuhan keamanan dan 

kenyamanan (fisik dan psikologis) yang merupakan kebutuhan paling dasar kedua 

yang harus diprioritaskan. 

Dari data diatas dirumuskanlah intervensi keperawatan yang sesuai dengan 

kebutuhan klien yaitu mengkaji nyeri secara komprehensif (pqrst), berikan posisi 
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yang nyaman dan relaksasi nafas dalam jika merasa nyeri, memberikan kompres 

hangat untuk mengurangi intensitas nyeri, cek dan pantau kadar asam urat, berikan 

obat asam urat (k/p), berikan obat nyeri (k/p), dan monitor vital sign. Setelah 

dilakukan implementasi selama 5x24 jam dengan klien 1 pada evaluasi hari ke 5 

setelah dilakukan tindakan klien mengatakan terjadi penurunan skala nyeri dari 6 

menjadi 3 setelah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam, kompres hangat pada lutut 

kiri dan bahu kiri, memberikan obat nyeri. Dan pada klien 2 evaluasi hari ke 5 

setelah dilakukan tindakan klien mengatakan terjadi penurunan skala nyeri dari 7 

menjadi 3 setelah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam, kompres hangat pada lutut 

kanan, memberikan obat nyeri. 

Berdasarkan diagnosa di atas, sesuai dengan teori Susanto (2013), menuliskan 

bahwa penumpukan kadar asam urat didalam persendian menyebabkan sendi sakit, 

nyeri dan meradang. Keluhan utama pada kasus gout arthritis secara umum adalah 

rasa nyeri, nyeri tersebut hilang timbul karena adanya pembengkakan dan trauma 

berulang yang dialami pada tulang rawan (kartilago) sendi yang menjadi bantal bagi 

tulang. Hal ini mengakibatkan penderita gout arthritis mengalami nyeri pada bagian 

sendi bila digerakkan (Purwoastuti, 2009). Nyeri dapat timbul pada saat aktifitas 

dan hilang saat istirahat. 

Penulis berasumsi bahwa dari hasil tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan selama 5x24 jam diagnosa nyeri kronis pada klien 1 dan klien 2 telah 

teratasi dilihat dari kriteria hasil klien mengatakan nyeri berkurang dan terjadi 
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penurunan skala nyeri, pada klien 1 skala nyeri 6 menjadi 3 dan klien 2 dari skala 

nyeri 7 menjadi 3. 

4.2.2 Gangguan pola tidur b/d kurang kontrol tidur ( D.0055) 

Berdasarkan data diatas diperoleh hasil pengkajian pada klien 1, didapatkan 

data dari anamnesa dengan klien yang mengatakan bahwa klien tidak bisa tidur 

karena nyeri pada lutut kiri dan bahu kiri karena asam urat pada saat malam hari, 

klien mengatakan tidur hanya sekitar 3-4 jam, klien terlihat menguap berulang- 

ulang, klien terlihat lemah dan kurang bertenaga. sedangkan pada klien 2 didapatkan 

pula data dari anamnesa dengan klien yang mengatakan bahwa klien tidak bisa tidur 

karena nyeri pada lutut kanannya nyeri sering timbul pada malam hari, klien 

mengatakan hanya tidur 2-3 jam saja, kantung mata klien terlihat menghitam. 

Menurut asumsi penulis gangguan pola tidur yang dialami oleh kedua klien 

dipicu oleh nyeri yang terjadi pada saat malam hari sehingga waktu tidur klien 

menjadi tidak terkontrol dan mengganggu waktu istirahat klien. Menurut Ernawati 

(2017) dalam penelitian yang dilakukannya mengemukakan usia menjadi salah satu 

faktor penentu lamanya tidur yang dibutuhkan seseorang. Semakin tua usia, maka 

semakin sedikit pula lama tidur.yang dibutuhkan. Keragaman dalam perilaku tidur 

lansia adalah hal yang umum. keluhan tentang kesulitan tidur waktu malam sering 

kali terjadi diantara lansia sebagai akibat dari penyakit kronik lain. 

Oleh karena itu untuk mengatasi gangguan pola tidur yang dialami oleh kedua 

klien penulis menyusun intervensi berdasarkan diagnosa keperawatan yang ada. 

Intervensi yang disusun menggunakan buku Nanda Nic Noc (2015). 
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Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun, tetapi 

terdapat intervensi yang tidak diimplementaskan pada kedua klien yaitu fasilitasi 

menghilangkan stres sebelum tidur dan kolaborasi pemberian obat tidur, jika perlu. 

Intervensi tersebut tidak dilakukan karena penulis tidak dapat mengunjungi panti 

pada saat malam hari dan klien tidak perlu mengkonsumsi obat tidur untuk 

mengatasi gangguan pola tidurnya. 

Evaluasi yang didapatkan selama 5 hari perawatan pada kedua klien adalah 

klien mengatakan tidur sekitar 6 jam dan nyeri yang menyebabkan tidur/ jam 

istirahat terganggu menjadi berkurang sehingga klien dapat beristirahat dengan 

cukup dan dalam batas normal. Sehingga berdasarkan kriteria hasil dari diagnosa 

gangguan pola tidur yang dialami oleh kedua klien teratasi karena jumlah jam tidur 

klien dalam batas normal yaitu 6-8 jam. 

4.2.3 Defisit pengetahuan b/d kurang terpapar informasi ( D.0111) 

Berdasarkan hasil pengkajian keperawatan pada tanggal 01 april 2019 yang 

didapatkan dari dua responden klien dengan latar belakang pendidikan terakhir SD. 

Klien 1 (Tn. D) mengatakan bahwa klien terkadang memakan sayur bayam, kacang- 

kacangan, daging yang disediakan dari panti klien juga mengatakan klien sering 

berkebun dan mencangkul disekitar wisma dengan tangan kirinya yang memiliki 

asam urat. Klien 2 (Tn. S) mengatakan bahwa terkadang makan sayur bayam, 

kacang-kacangan, dan daging yang disediakan dari panti, klien mengatakan lupa 

dan kurang mengingat mengenai penyakit asam urat. 
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Dari data tersebut dirumuskan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien 

yaitu penulis melakukan penilaian pada klien tentang tingkat pengetahuan klien 

tentang proses penyakit yang spesifik, setelah dilakukan penilaian penulis 

menemukan hasil bahwa klien kurang mengetahui tentang penyakitnya maka 

penulis melakukan tindakan pemberian pendidikan kesehatan pada klien tentang 

pencegahan dan penanganan pada klien dengan asam urat. 

Pendidikan kesehatan ialah suatu tindakan yang dilakukan petugas kesehatan 

seperti perawat dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang diberikan 

kepada klien yang mengalami penyakit yang dideritanya untuk menambah 

pengetahuan (Kanis,2013). 

Asumsi penulis pada diagnosa defisit pengetahuan adalah masalah teratasi 

karena dilihat dari kriteria hasil yang ada pada intervensi yaitu klien menyatakan 

pemahaman tentang penyakitnya, klien mampu menjelaskan kembali apa yang 

dijelaskan oleh penulis. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil studi kasus asuhan keperawatan pada klien dengan gout 

arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Kalimantan 

Timur di wisma Wijaya Kusuma dan Sakura tahun 2019. Penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Hasil pengkajian yang didapat dari studi kasus menunjukkan adanya tanda  

dan gejala yang sama dirasakan oleh kedua pasien. Keluhan yang dirasakan oleh 

klien 1 dirasakan juga oleh klien 2. Tanda dan gejala yang muncul dirasakan oleh 

kedua klien yaitu adanya nyeri sendi, gangguan pola tidur dan defisit 

pengetahuan, yang membedakan hanya saja klien 1 mengalami nyeri sendi di 

lutut kiri dan bahu kirinya,klien kesulitan tidur karena nyeri yang dirasakan, klien 

hanya dapat tidur 3-4 jam saja, klien mengatakan sering memakan makanan yang 

memicu terjadinya peningkatan kadar asam urat seperti sayur bayam, kacang-

kacangan, dan daging klien juga sering berkebun dan mencangkul dengan tangan 

kirinya yang memilii asam urat. sedangkan pada klien 2 mengalami nyeri sendi di 

bagian lutut kanannya, klien kesulitan tidur karena nyeri yang dirasakan, klien 

hanya dapat tidur 2-3 jam saja, klien mengatakan sering memakan makanan yang 

memicu terjadinya peningkatan kadar asam urat seperti sayur bayam, kacang-

kacangan, dan daging, klien mengatakan lupa dan kurang mengingat mengenai 

penyakit asam urat. Hal ini 
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menunjukkan jika seseorang terdiagnosa Gout Arthritis (Asam Urat) memiliki 

kemungkinan akan muncul masalah dan keluhan yang sama dirasakan oleh penderita. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan yang muncul pada kedua klien sama. Masalah utama 

yang muncul yaitu nyeri kronis berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, 

masalah yang muncul kedua pada kedua klien gangguan pola tidur berhubungan 

dengan kurang kontrol tidur dan masalah keperawatan ketiga yaitu defisit 

pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Diagnosa ini muncul 

karena kedua klien disebabkan oleh adanya tanda dan gejala serta keluhan yang sama 

dirasakan oleh kedua klien. 

5.1.3 Hal yang diperoleh dari intervensi yang dilakukan oleh penulis, pada 

intervensi masalah nyeri kronis yaitu melakukan pengkajian secara komprehensif 

meliputi lokasi, karakterisitik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas/beratnya nyeri, 

memberikan posisi yang nyaman, memberikan kompres hangat untuk menguragi 

intensitas nyeri, cek dan pantau kadar asam urat, berikan obat asam urat (k/p),berikan 

obat nyeri (k/p), monitor vital sign. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri 

yang dirasakan klien. Intervensi masalah gangguan pola tidur yaitu melakukan 

identifikasi faktor pengganggu tidur, jelaskan pentingnya tidur yang adekuat, tetapkan 

jadwal tidur rutin, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tidur dalam batas normal. 

Intervensi masalah defisit pengetahuan yaitu melakukan penilaian tingkat 

pengetahuan pasien tentang proses penyakit yang spesifik, memberikan pendidikan 

kesehatan, sediakan informasi pada pasien tentang kondisi dengan cara yang tepat, 
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hindari jaminan yang kosong. Hal ini bertujuan agar pasien paham mengenai 

penyakitnya. 

5.1.4 Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana keperawatan tindakan 

yang telah penulis susun, implementasi keperawatan yang dilakukan pada masalah 

nyeri kronis yaitu melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, mengajarkan 

relaksasi nafas dalam dan mengatur posisi klien untuk mengurangi nyeri, memberikan 

kompres hangat, obat nyeri, memantau / mengecek kadar asam urat dan memberikan 

obat asam urat, memberikan obat nyeri dan monitor vital sign. Implementasi 

keperawatan yang dilakukan pada masalah gangguan pola tidur yaitu melakukan 

tindakan mengidentifikasi faktor pengganggu tidur klien, menjelaskan kepada klien 

pentingnya tidur yang adekuat, bersama-sama dengan klien untuk menetapkan jadwal 

tidur rutin, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan klien. . 

Implementasi keperawatan yang dilakukan pada masalah defisit pengetahuan yaitu 

melakukan penilaian pada klien tentang tingkat pengetahuan klien tentang proses 

penyakit yang spesifik, setelah dilakukan penilaian penulis menemukan hasil bahwa 

klien kurang mengetahui tentang penyakitnya maka penulis melakukan tindakan 

pemberian pendidikan kesehatan pada klien tentang pencegahan dan penanganan 

pada klien dengan asam urat. 

5.1.5 Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua klien dilakukan selama 

5 hari perawatan oleh penulis. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua 

klien menunjukkan skala nyeri berkurang setelah dilakukan tindakan keperawatan 

akan tetapi nyeri yang dirasakan klien 1 datang kembali setelah 7 jam setelah 
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beraktivitas/berkebun dan klien 2 mengatakan nyeri datang kembali setelah 5 jam 

beraktivitas/menjahit. Selama 5 hari perawatan kedua klien mengalami 

perkembangan yang baik yaitu nyeri yang dirasakan semakin hari semakin berkurang. 

Pada masalah keperawatan gangguan pola tidur teratasi pada hari ketiga perawatan, 

kedua klien mengatakan badan terasa lebih segar karena sudah dapat tidur selama 6 

jam. Pada masalah keperawatan defisit pengetahuan teratasi pada kedua klien di hari 

ke empat perawatan setelah dilakukan pendidikan kesehatan, klien menyatakan 

pemahaman tentang penyakitnya dan dapat pengulang kembali yang dijelaskan oleh 

perawat. 

5.2 Saran 

 

5.2.1 Bagi tempat penelitian 

 

Bagi Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda diharapkan adanya 

perhatian khusus untuk para penderita Gout Arthritis 

5.2.2 Bagi perawat 

 

5.2.2.1 Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan gerontik hendaknya 

menggunakan pendekatan proses keperawatan secara komprehensif dengan 

melibatkan peran serta aktif klien sebagai asuhan keperawatan sehingga dapat 

mencapai sesuai tujuan 

5.2.2.2 Perawat harus terus mengembangkan pengetahuan yang telah didapat 

mengenai Gout Arthritis pada lansia serta menginformasikan kepada orang lain 

(Lansia) sehingga tindakan pencegahan dan pengobatan Gout Arthritis dapat 

dilakukan secara optimal 
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5.2.3 Bagi penulis selanjutnya 

 

Hasil studi ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dan dijadikan bahan pembanding dalam melakukan studi kasus selanjutnya mengenai 

asuhan keperawatan pada klien Gout Arthritis. 
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