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ABSTRAK 

ASUHAN KEPERAWATAN LANSIA DENGAN RHEUMATOID ARTHRITIS  

DI UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI  

SAMARINDA 

Pendahuluan : Rheumatoid arthritis merupakan salah satu masalah kesehatan lansia 

yang peenting dan perlu diperhatikan. Selain jumlah kasus yang semakin meningkat, 

rheumatoid arhritis dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup pada lansia. 

Tujuan   : Memberikan gambaran asuhan keperawatan pada lansia dengan kasus 

rheumatoid arthritis di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda 

Kalimantan Timur. 

Metode   : Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini menggunakan metode deskriptif 

dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan Asuhan Keperawatan, sampel yang 

digunakan sebanyak 2 responden, dilakukan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha 

Nirwana Puri Samarinda Kalimantan Timur. 

Hasil  : Berdasarkan hasil studi kasus asuhan keperawatan yang dimulai dari 

pengkajian, penegakkan diagnosa, intervensi, implementasi dan hasil evaluasi, pada 

klien pertama ditemukan empat diagnosa keperawatan yang muncul, tiga masalah 

teratasi dan satu masalah teratasi sebagian. Pada klien dua ditemukan tiga diagnosa 

keperawatan dan masalah teratasi.  

Kesimpulan  : Pada klien 1 terdapat 3 masalah teratasi yaitu gangguan mobilitas 

fisik, defisit pengetahuan, risiko jatuh dan 1 masalah teratasi sebagian yaitu nyeri 

kronis. Pada klien 2 terdapat 3 masalah teratasi yaitu nyeri kronis, defisit pengetahuan, 

dan risiko jatuh. 

Kata kunci: Asuhan Keperawatan, Rheumatoid Arthritis, Lansia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Lanjut usia adalah tahap akhir dari proses penuaan. Menjadi tua (aging) 

merupakan proses perubahan biologis secara terus menerus yang dialami pada semua 

manusia pada semua tingkat umur dan waktu. Masa usia lanjut memang masa yang 

tidak bisa dielakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang, yang 

bisa dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu 

cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua menjadi suatu kemunduran dan 

penurunan (Suardiman, 2011). 

Dari segi pelayanan kesehatan bertambahnya jumlah lanjut usia dapat diartikan 

bertambah pula permasalahan kesehatan. Diantara berbagai masalah kesehatan pada 

lansia yang menjadi kondisi kronik adalah penyakit sendi/rematik, hipertensi, dan 

diikuti penyakit lainnya (Smeltzer,2011). 

Rematik adalah semua keadaan yang disertai dengan adanya nyeri dan kaku pada 

system musculoskeletal, dan ini termasuk juga gangguan atau penyakit yang 

berhubungan dengan jaringan ikat (Wiwied, 2008). Penyakit rematik sudah dikenal 

lama, lebih dari 355 juta jiwa penduduk dunia menderita rematik. Artinya satu dari 

enam orang didunia menderita rematik. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat 

hingga 2025, dengan indikasi 25% mengalami kelumpuhan (Khomsan dan Yuni, 

2006). 
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Rheumatoid Arthritis (RA) merupakan penyakit inflamasi sistemik kronik yang 

menyebabkan tulang sendi destruksi, deformitas, dan mengakibatkan ketidakmampuan. 

Prevalensi penyakit muskuloskeletal pada lansia dengan Rheumatoid Arhtritis 

mengalami peningkatan mencapai 335 juta jiwa di dunia. Rheumatoid Arhtritis telah 

berkembang dan menyerang 2,5 juta warga Eropa, sekitar 75 % diantaranya adalah 

wanita dan kemungkinan dapat mengurangi harapan hidup mereka hampir 10 tahun 

(Breedveld, 2003). Survei terbaru oleh Center of Disease Control (CDC) di Amerika 

Serikat menunjukkan bahwa 33% (69.9 juta) penduduk AS mengalami gangguan 

muskuloskeletal. Sementara itu, hasil survei di benua Eropa pada tahun 2004 

menunjukkan bahwa penyakit rematik merupakan penyakit kronik yang paling sering 

dijumpai. 

WHO (2016) mendata penderita gangguan sendi di Indonesia mencapai 81% dari 

populasi, hanya 24% yang pergi kedokter, sedangkan 71% nya cenderung langsung 

mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri yang terjual bebas. Angka ini menempatkan 

Indonesia sebagai Negara yang paling tinggi menderita gangguan sendi jika 

dibandingkan Negara-negara di Asia lainnya seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, 

dan Taiwan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit sendi adalah umur, jenis 

kelamin, genetik, obesitas dan penyakit metabolic, cedera sendi, pekerjaan dan olah 

raga. 

Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 untuk penyakit sendi secara 

nasional pravalensinya berdasarkan diagnosis dokter umur 65-74 tahun (18.6%), umur 

>75 tahun (18.9%), berdasarkan jenis kelamin laki-laki (6.1%) perempuan (8.9%). 
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Penyakit sendi tertinggi tahun 2018 adalah Aceh (13.3%), diikuti bengkulu (12%), 

papua (10.3%), dan bali (11.7%). Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis 

dokter menurut karakteristik tertinggi adalah tidak/belumpernah sekolah (13.7%) dan 

petani/buruh tani (9.90%). 

Hasil  data dari praktik keperawatan gerontik Jurusan Keperawatan Prodi D3 

Keperawatan angkatan ke XV Poltekkes Kaltim tahun 2018 di UPTD Panti Sosial 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Kalimantan Timur yang mengalami 

Rheomatoid Arthritis 4,3% dari 94 lansia. Adapun keluhan yang sering dirasakan 

lansia adalah nyeri pada kaki, keterbatasan aktivitas  (Wawancara pengasuh, 2018). 

Ketidakmampuan yang dialami menimbulkan masalah baru seperti gangguan 

mobilitas, ketidakmampuan fisik, dan menurunya kemampuan melakukan perawatan 

diri sehingga dibutuhkan tingkat kemandirian yang baik untuk lansia 

(Handono&Isbagyo, 2005). Kemandirian untuk lansia dengan melakukan upaya 

tindakan preventif dengan melakukan olahraga secara teratur, melakukan pengaturan 

pola diet seimbang dengan mengurangi makanan yang mengandung tinggi purin dan 

tinggi protein. Bila nyeri muncul dilakukan sebuah tindakan dengan menggunakan 

terapi modalitas diantaranya melakukan kompres hangat (Brunner&Suddarth, 2002) 

dan bila ada kemerahan dan bengkak menggunakan kompres dingin 

(Meiner&Luekenotte, 2006).  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan Asuhan 

Keperawatan Lansia dengan Rheomatoid Arthritis di UPTD Panti Sosial Tresna 
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Werdha Nirwana Puri Samarinda Kalimantan Timur. Dengan adanya asuhan 

keperawatan dapat memberikan pelayanan pada lansia yang bersifat individual, 

holistis, efektif, dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah 

“Bagaimanakah penerapan Asuhan Keperawatan terhadap pasien lansia yang 

mengalami Rheomatoid Arthritis di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda? 

1.3 Tujuan Studi Kasus  

1.3.1 Tujuan Umum 

Memperoleh gambaran Asuhan Keperawatan lansia dengan Rheumatoid Arthritis 

di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Dapat mempelajari kasus atau masalah kesehatan secara rinci dan mendalam pada 

setiap proses keperawatan. 

1) Mengkaji klien rheomatoid arthritis 

2) Merumuskan diagnosis keperawatan rheomatoid arthritis 

3) Menyususun perencanaan keperawatan rheomatoid arthritis 

4) Melaksanakan intervensi keperawatan rheomatoid arthritis 

5) Mengevaluasi klien rheomatoid arthritis  
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1.4 Manfaat Studi Kasus 

1.4.1 Bagi peneliti 

Memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan hasil riset keperawatan dan 

menjadi bahan pengetahuan dan menambah wawasan dalam melakukan asuhan 

keperawatan rheomatoid arthritis. Peneliti selanjutnya dapat mempelajari asuhan 

keperawatan lansia dengan rheomatoid arthritis. 

1.4.2 Bagi tempat penelitian 

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sebagai 

bukti nyata mengenai penerapan asuhan keperawatan lansia dengan rheomatoid 

arthritis. 

1.4.3 Bagi perkembangan ilmu keperawatan 

Hasil studi kasus ini diterapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi 

perkembangan keperawatan khususnya pada asuhan keperawatan gerontik dan sebagai 

acuan untuk meningkatkan  pengetahuan dan pemahaman tentang Asuhan 

Keperawatan Lansia dengan Rheomatoid Arthritis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lansia 

2.1.1 Pengertian Lansia 

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah 

memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang 

telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan 

lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan.  

Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan 

menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan semakin rentannya 

tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian 

misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, 

endokrin dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia 

sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. 

Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan 

psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosiallansia. Sehingga 

secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living (Fatmah, 2010). 
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2.1.2 Batasan-batasan lanjut usia 

Menurut World Health Organitation (WHO) lansia meliputi : 

1) Usia pertengahan (middle age) antara usia 45 sampai 59 tahun 

2) Lanjut usia (elderly) antara usia 60 sampai 74 tahun 

3) Lanjut usia tua (old) antara usia 75 sampai 90 tahun 

4) Usia sangat tua (very old) diatas usia 90 tahun  

Menurut Departemen Kesehatan RI (2006) pengelompokkan lansia menjadi : 

1) Virilitas (prasenium) yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan 

kematangan jiwa (usia 55-59 tahun) 

2) Usia lanjut dini (senescen) yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut 

dini (usia 60-64 tahun) 

3) Lansia berisiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif (usia >65 

tahun) 

2.1.3 Perubahan yang terjadi pada lansia 

Menurut Nugroho (2000), perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia 

diantaranya adalah :  
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1) Perubahan fisik seperti perubahan sel, sistem pernafasan, sistem 

pendengaran,sistem penglihatan, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem 

pencernaan, sistem endokrin, sistem integument, dan muskuloskeletal.  

2) Perubahan mental dipengaruhi beberapa faktor berawal dari perubahan fisik, 

kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan (hereditas), dan lingkungan. 

Biasanya lansia akan menunjukkan perubahan mental pada memori (kenangan) 

dimana kenangan jangka panjang lebih dominan dibandingkan kenangan jangka 

pendek. Intelegensi akan menurun dengan bertambahnya usia seseorang. 

Beberapa perubahan seperti perkataan verbal, berkurangnya penampilan, persepsi 

dan keterampilan serta perubahan daya imajinasi. 

3) Perubahan psikososial seperti pensiun maka lansia akan mengalami berbagai 

kehilangan yaitu kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan teman atau 

relasi, dan kehilangan pekerjaan , merasakan atau sadar akan kematian (sense of 

awareness of mortality), kehilangan pasangan, berpisah dari anak dan cucu, 

perubahan dalam cara hidup yaitu memasuki rumah perawatan, dan penyakit 

kronis dan ketidakmampuan.  

Melihat proses penuaan dan perubahan yang terjadi pada lansia maka dapat 

mempengaruhi pengetahuan dan memori lansia. Lansia akan mengalami perubahan 

kognitif, afektif, dan psikomotor (Christensen, 2006). Perubahan kognitif yang terjadi 

pada lansia dapat dilihat dari penurunan intelektual terutama pada tugas yang 

membutuhkan kecepatan dan tugas yang memerlukan memori jangka pendek serta 
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terjadi perubahan pada daya fikir akibat dari penurunan sistem tubuh, perubahan emosi, 

dan perubahan menilai sesuatu terhadap suatu objek tetentu merupakan penurunan 

fungsi afektif. Sedangkan penurunan psikomotor dapat dilihat dari keterbatasan lansia 

menganalisa informasi, mengambil keputusan, serta melakukan suatu tindakan 

(Nugroho, 2000).  

2.1.4 Kebutuhan Dasar Lansia 

Kebutuhan lanjut usia adalah kebutuhan manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan 

makan, perlindungan makan, perlindungan perawatan, kesehatan dan kebutuhan sosial 

dalam mengadakan hubungan dengan orang lai, hubungan antar pribadi dengan 

keluarga, teman-teman sebaya dan hubungan dengan organisasi-organisasi sosial, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Kebutuhan utama, yaitu: 

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

perumahan/tempat beribadah. 

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 politis, yaitu meliputi status, perlindungan hukum, 

partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan negara 

atau pemerintah. 

d) Kebutuhan yang bersifat kegamaan/spiritual, seperti memahami akan makna 

keberadaan diri sendiri di dunia dan memahami hal-hal yang tidak diketahui/diluar 

kehidupan termasuk kematian. 

2.2 Konsep Medis 

2.2.1 Pengertian Rheomatoid Arthritis 

Rheumatoid arthritis (RA) merupakan penyakit inflamasi non-bakterial yang 

bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik dan mengenai sendi serta jaringan ikat 

sendi secara simetris (Chairuddin, 2003). 

Reumatoid arthritis (RA) merupakan penyakit autoimun menyebabkan inflamasi 

kronik yang ditandai dengan terdapatnya sinovitis erosif simetrik yang mengenai 
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jaringan persendian ataupun organ tubuh lainnya (Daud,2004). Penyakit autoimun 

yang terjadi jika sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Reumatoid arthritis 

merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh reaksi autoimun yang terjadi di 

jaringan sinovial. Proses fagositosis menghasilkan enzim-enzim dalam sendi sehingga 

kolagen terpecah dan terjadi edema. Poliferasi membran sinovial dan akhirnya 

pembentukan pannus. Pannus akan menghancurkan tulang rawan dan menimbulkan 

erosi tulang (Brunner & Suddarth,2001). 

Arthritis atau biasa disebut rematik adalah penyakit yang menyerang persendian 

dan struktur di sekitarnya. reomatoid arthritis (RA) adalah penyakit inflamasi sistemik 

kronis yang tidak diketahui penyebabnya. Karakteristik RA adalah terjadinya 

kerusakan dan poliferasi pada membran sinovial, yang menyebabkan kerusakan pada 

tulang sendi, ankilosis, dan deformitas. Mekanisme imunologis tampak berperan 

penting dalam memulai dan timbulnya penyakit ini. Pendapat lain mengatakan, 

arthritis rheomatoid adalah gangguan kronik yang menyerang berbagai sistem organ. 

Penyakit ini adalah salah satu dari sekelompok penyakit jaringan penyambung difus 

yang diperantai oleh imunitas. 

2.2.2 Patofisiologi 

Pada arthritis rheomatoid, reaksi autoimun terutama terjadi pada jaringan sinovial. 

Proses fagositosis menghasilkan enzim-enzim dalam sendi. Enzim-enzim tersebut 

akan memecah kolagen sehingga terjadi edema, poliferasi membran sinovial, dan 

akhirnya membentuk panus. Panus akan menghancurkan tulang rawan dan 
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menimbulkan erosi tulang, akibatnya menghilangkan permukaan sendi yang akan 

mengganggu gerak sendi. Otot akan turut terkena serabut otot akan mengalami 

perubahan generatif dengan menghilangnya elastisitas otot dan kekuatan kontraksi 

otot. 

2.2.3 Etiologi 

Penyebab arthritis rheomatoid masih belum diketahui secara pasti walaupun 

banyak hal mengenai patologis penyakit ini telah terungkap. Penyakit ini belum dapat 

dipastikan mempunyai hubungan dengan faktor genetik. Namun, berbagai faktor 

(termasuk kecenderungan genetik) bisa memengaruhi reaksi autoimun. Faktor-faktor 

yang berperan antara lain adalah jenis kelamin, infeksi, keturunan, dan lingkungan. 

dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berperan dalam timbulnya 

penyakit arthritis rheomatoid adalah jenis kelamin, keturunan, lingkungan, dan infeksi. 

Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyebab rheumatoid atritis, 

yaitu: infeksi streptokokkus hemolitikus dan streptokokus non-hemolitikus, endokrin, 

autoimun, metabolic, faktor genetic serta faktor pemicu lingkungan. Pada saat ini, 

rheumatoid atritis diduga disebabkan oleh faktor autoimun dan infeksi. Autoimun ini 

bereaksi terhadap kalogen tipe II: faktor injeksi mungkin disebabkan oleh virus dan 

organisme mikroplasma atau group difteroid yang menghasilkan antigen kolagen tipe 

II dari tulang rawan sendi penderita.  
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Arthritis rheomatoid adalah penyakit autoimun yang terjadi pada individu rentan 

setelah respons imun terhadap agen pemicu yang tidak diketahui. Agen pemicunya 

adalah bakteri, mikroplasma, atau virus yang tidak diketahui. Agen pemicunya adalah 

bakteri, mikroplasma atau virus yang menginfeksi sendi atau mirip sendi secara 

antigenik. Biasanya respons antibodi awal terhadap mikroorganisme diperantai oleh 

IgG. Walaupun respons ini berhasil menghancurkan mikroorganisme, individu yang 

mengalami RA mulai membentuk antibodi lain, biasanya IgM atau IgG, terhadap 

antibodi IgG awal.  

2.2.4 Manifestasi Klinis 

Gejala awal terjadi beberapa sendi sehingga disebut poli athritis rhomatoid. 

Persendian yang paling sering terkena adalah sendi tangan, pergelangan tangan, sendi 

lutut, sendi siku, pergelangan kaki, sendi bahu, serta sendi panggul dan biasanya 

bersifat bilateral atau simetris. Tetapi kadang-kadang hanya terjadi pada satu sendi 

disebut arthritis rheomatoid mono-artikular. 

Gejala rheumatoid arthritis tergantung pada tingkat peradangan jaringan. Ketika 

jaringan tubuh meradang, penyakit ini aktif. Ketika jaringan berhenti meradang, 

penyakit ini tidak aktif. Remisi dapat terjadi secara spontan atau dengan pengobatan 

dan pada minggu-minggu terakhir bisa bulan atau tahun, orang-orang pada umumnya 

merasa sakit ketika penyakit ini aktif lagi (kambuh) atau pun gejala kembali (Reeves, 

2001). 
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Ketika penyakit ini aktif gejala dapat termasuk kelelahan, kehilangan energi, 

kekurangan nafsu makan, demam, nyeri otot dan sendi dan kekakuan. Otot dan 

kekakuan sendi biasanya paling sering di pagi hari. Disamping itu juga manifestasi 

klinis RA sangat bervariasi dan biasanya mencerminkan stadium serta beratnya 

penyakit. Rasa nyeri, pembengkakan, panas, eritemia dan gangguan fungsi merupakan 

klinis yang klasik untuk Reumatoid Arthritis (Smeltzer & Bare, 2002). 

Adapun tanda dan gejala yang umum ditemukan atau sangat serius terjadi pada 

lanjut usia (Buffer,2010) yaitu: sendi terasa nyeri dan kaku pada pagi hari, bermula 

sakit dan kekakuan pada daerah lutut, bahu, siku, pergelangan tangan dan kaki, juga 

jari-jari, mulai terlihat bengkak setelah beberapa bulan, bila diraba akan terasa hangat, 

terjadi kemerahan dan terasa sakit atau nyeri, bila sudah tidak tertahan dapat 

menyebabkan demam, dapat terjadi berulang (Junaidi, 2006). 

Rheomatoid Arthritis muncul secara akut sebagai poliarthritis, yang berkembang 

cepat dalam beberapa hari. Pada sepertiga pasien, gejala mula-mula monoarthritis lalu 

poliarthritis. Terjadi kekakuan paling parah pada pagi hari, yang berlangsung sekitar 1 

jam dan mengenai sendi secara bilateral. Episode-episode peradangan diselingi oleh 

remisi. Rentang gerak berkurang, terbentuk benjolan rematoid ekstra sinovium 

(Junaidi, 2006). 
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2.2.5 Penatalaksanaan 

Langkah pertama dari program penatalaksanaan arthritis rheomatoid adalah 

memberikan pendidikan kesehatan yang cukup tentang penyakit kepada klien, 

keluarganya, dan siapa saja yang berhubungan dengan klien. Pendidikan kesehatan 

yang diberikan meliputi pengertian tentang patofisiologi penyakit, penyebab dan 

prognosis penyakit, semua komponen program penatalaksanaan termasuk regimen 

obat yang kompleks, sumber-sumber bantuan untuk mengatasi penyakit, dan 

metode-metode yang efektif tentang penatalaksanaan yang diberikan oleh tim 

kesehatan. Proses pendidikan kesehatan ini harus dilakukan secara terus-menerus. 

Pendidikan dan informasi kesehatan juga dapat diberikan dari bantuan klub penderita, 

badan-badan kemasyarakatan, dan dari orang-orang lain yang juga menderita arthritis 

rheomatoid, serta keluarga mereka. 

Penyakit ini menyebabkan banyak keluhan yang diderita oleh pasien diantaranya 

nyeri yang dapat menyerang lutut, pergelangan tangan, kaki, dan diberbagai 

persendian lainnya. Keluhan yang disebabkan penyakit ini sering menyebabkan 

kualitas hidup pasien menjadi sangat menurun. Selain menurunkan kualitas hidup, 

rematik juga meningkatkan beban sosial ekonomi bagi para penderitanya (Wenni, 

2002).  

Teknik nonfarmakologi yang dapat digunakan untuk menghilangkan nyeri pada 

penderita rematik diantaranya yaitu dengan massage kutenus atau pijat, kompres panas 

atau dingin, teknik relaksasi dan istirahat. Tindakan nonfarmakologi itu dapat 
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dilakukan sendiri dirumah dan caranya sederhana. Selain itu tindakan nonfarmakologi 

ini dapat digunakan sebagai pertolongan pertama ketika nyeri menyerang (wenni, 

2002). Sebelum melakukan kompres panas kering lansia bisa mengatur posisi 

senyaman mungkin, penggunaan panas mempunyai keuntungan meningkatkan aliran 

darah ke suatu area dan memungkinkan dapat turut menurunkan nyeri. Panas lembab 

dapat menghilangkan kekakuan pada pagi hari akibat Reumatoid arthritis (Smeltzer, 

2001) 

Penderita arthritis rheomatoid tidak memerlukan diet khusus karena variasi 

pemberian diet yang ada belum terbukti kebenarannya. Prinsip umum untuk 

memperoleh diet seimbang sangat penting. Penyakit ini dapat juga menyerang sendi 

temporomandibular, sehingga membuat gerakan mengunyah menjadi sulit. Sejumlah 

obat-obat tertentu dapat menyebabkan rasa tidak enak pada lambung dan mengurangi 

nutrisi yang diperlukan. Pengaturan berat badan dan aktivitas klien haruslah seimbang 

karena biasanya klien akan mudah menjadi terlalu gemuk disebabkan aktivitas klien 

dengan penyakit ini relatif rendah. Namun, bagian yang penting dari seluruh program 

penatalaksanaan adalah pemberian obat. 

Obat-obat dipakai untuk mengurangi nyeri, meredakan pradangan, dan untuk 

mencoba mengubah perjalanan penyakit. Nyeri hampir tidak dapat dipisahkan dari 

rheomatoid arthritis, sehingga ketergantungan terhadap obat harus diusahakan 

seminimum mungkin. Obat utama pada arthritis rheomatoid adalah obat-obatan 

antiinflamasi nonsteroid (NSAID). 
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Obat antiinflamasi nonsteroid bekerja dengan menghalangi proses produksi 

mediator peradangan. Tepatnya menghambat sintesis prostaglandin atau 

siklo-oksigenase. Enzim-enzim ini mengubah asam lemak sistemik endogen, yaitu 

asam arakidonat menjadi prostaglandin, prostasiklin, tromboksan, radikal-radikal 

oksigen. 

Tujuan utama dari program pengobatan adalah untuk menghilangkan nyeri dari 

peradangan, mempertahankan fungsi sendi dan kemampuan maksimal dari klien, serta 

mencegah dan atau memperbaiki deformitas yang terjadi pada sendi. Penatalaksanaan 

yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan itu meliputi pendidikan, 

istirahat, latihan fisik, dan termoterapi, gizi, serta obat-obatan. 

2.3 Konsep Asuhan Keperawatan  

2.3.1 Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian terdiri dari pengumpulan informasi subjektif dan objektif (misalnya, 

tanda vital, wawancara pasien/keluarga, pemeriksaan fisik) dan peninjauan informasi 

riwayat pasien pada rekam medik. Perawat juga mengumpulkan informasi tentang 

kekuatan (untuk mengidentifikasi peluang promosi kesehatan) dan resiko (area yang 

perawat dapat mencegah atau potensi masalah yang dapat ditunda).. Pengkajian dapat 

didasarkan pada teori keperawatan tertentu seperti yang dikembangkan oleh Sister 

Callista Roy, Wanda Horta, atay Dorothea Orem, atau pada kerangka pengkajian 

standar seperti Pola Kesehatan Fungsional Menurut Marjory Gordon. Kerangka ini 
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menyediakan cara mengategorikan data dalam jumlah besar ke dalam jumlah yang 

dikelola berdasarkan pola atau kategori data terkait. 

Dasar dari diagnosis keperawatan adalah penalaran klinis. Penalaran klinis 

diperlukan untuk membedakan yang normal dari data abnormal, mengelompokkan 

data terkait, menyadari data yang kurang, mengidentifikasi data yang tidak konsistensi, 

dan membuat kesimpulan (Alfaro Lefebre,2004). Penilaian klinis adalah “interpretasi 

atau kesimpulan tentang kebutuhan pasien, keprihatinan, atau masalah kesehatan, dan 

atau keputusan untuk mengambil tindakan (Tanner,2006, hal.204).  Isu-isu kunci, 

atau fokus, mungkin jelas di awal penilaian (misalnya integritas kulit diubah, kesepian) 

dan memungkinkan perawat untuk memulai proses diagnostik. Sebagai contoh, pasien 

dapat melaporkan rasa sakit atau menunjukkan agitasi sambil memegang bagian tubuh. 

Perawat akan mengenali ketidaknyamanan klien berdasarkan laporan klien atau prilaku 

sakit. Perawat ahli dapat dengan cepat mengidentifikasi kelompok karateristik klinis 

dari data pengkajian dan mulus maju ke diagnosis keperawatan. Perawat pemula 

mengambil proses yang lebih berurutan dalam menentukan diagnosis keperawatan 

yang tepat. 

2.3.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah penelitian klinis tentang respons manusia terhadap 

gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentanan respons dari seorang 

individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Perawat mendiagnosis masalah 

kesehatan, menyatakan resiko, dan kesiapan untuk promosi kesehatan. Diagnosis 
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berfokus masalah tidak boleh dipandang lebih penting darpada diagnosis dengan 

prioritas tertinggi bagi pasien. 

Diagnosa keperawatan adalah proses menganalisis data subjektif dan objektif yang 

telah diperoleh pada tahap pengkajian untuk menegakkan diagnosa keperawatan. 

Diagnosa keperawatan melibatkan proses berfikir kompleks tentang data yang 

dikumpulkan dari klien, keluarga, rekam medis, dan pemberi pelayanan kesehatan 

yang lain. 

Masalah yang lazim muncul (Nanda 2015): 

1) Nyeri akut b.d perubahan patologis oleh arthritis rheumatoid 

2) Gangguan citra tubuh b.d perubahan penampilan tubuh, sendi, bengkok, 

deformitas. 

3) Gangguan mobilitas fisik b.d kekakuan sendi 

4) Defisit perawatan diri b.d gangguan muskuloskeletal (penurunan kekuatan otot) 

5) Ansietas b.d kurangnya informasi tentang penyakit, penurunan produktifitas 

(status kesehatan dan fungsi peran) 

2.3.3 Perencanaan Keperawatan 

Pembuatan kriteria hasil dan perencanaan tindakan adalah tahap ketiga dari proses 

keperawatan. Setelah perawat mengkaji kondisi klien dan menetapkan diagnosis 
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keperawatan, perawat perlu membuat rencana tindakan dan tolok ukur yang akan 

digunakan untuk mengevaluasi perkembangan klien (DeLaune dkk, 2002). 

Perencanaan keperawatan sebaiknya memenuhi persyaratan berikut ini (DeLauner 

dkk, 2002). 

1) Bersifat individual, bergantung pada kebutuhan dan kondisi klien. 

2) Bisa dikembangkan bersama-sama dengan klien, tenaga kesehatan lain, atau orang 

yang ada di sekitar klien. 

3) Harus terdokumentasi. 

4) Berkelanjutan. 

Perencanaan keperawatan didefinisikan sebagai “berbagai perawatan, berdasarkan 

penilaian klinis dan pengetahuan, yang dilakukan oleh seorang perawat untuk 

meningkatkan hasil klien atau pasien” (CNC, n.d). Perencanaan tindakan keperawatan 

adalah tulisan yang dibuat dan digunakan sebagai panduan saat melakukan tindakan 

keperawatan untuk mengatasi masalah yang muncul. 

2.1 Tabel Perencanaan Keperawatan 

 

No 

NO. DX 

KEP 

(SDKI) 

Diagnosa 

Keperawatan 

 

NOC 

 

NIC 

1. D.0077 Nyeri akut b.d 
perubahan 
patologis oleh 
arthritis 

1. Pain level, 

2. Pain control, 

3. Comfort level 

1.1 Lakukan pengkajian 
nyeri secara 
komprehensif termasuk 
lokasi, karakteristik, 
durasi, frekuensi, 
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rheumatoid Kriteria hasil: 

1. Mampu mengontrol 
nyeri (tahu 
penyebab nyeri, 
mampu 
mennggunakan 
teknik 
nonfarmakologi 
untuk mengurangi 
nyeri, mecari 
bantuan) 

2. Melaporkan bahwa 
nyeri berkurang 
dengan 
menggunakan 
manajemen nyeri  

3. Mampu mengenali 
nyeri (skala, 
intensitas, frekuensi 
dan tanda nyeri) 

4. Menyatakan rasa 
nyaman setelah 
nyeri berkurang 

kualitas dan faktor 
prespitasi. 

1.2 Observasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

1.3 Kaji kultur yang 
mempengaruhi respon 
nyeri 

1.4 Kurangi faktor 
prespitasi nyeri 

1.5 Evaluasi pengalaman 
nyeri masa lampau 

1.6 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(farmakologi, 
non-farmakologi dan 
inter personal) 

1.7 Ajarkan teknik non 
farmakologi 

1.8 Tingkatlkan istirahat 

1.9 Evaluasi keefektifan 
kontrol nyeri 

2. D.0083 Gangguan citra 
tubuh b.d 
perubahan 
penampilan 
tubuh, sendi, 
bengkok, 
deformitas. 

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 

2.1 Kaji secara verbal dan 
non verbal respon klien 
terhadap tubuhnya 

2.2 Monitor frekuensi 
mengkritik dirinya 

2.3 Jelaskan tentang 
pengobatan, 
perawatan, kemajuan, 
dan prognosis penyakit 

2.4 Dorong klien 
mengungkapkan 
perasaannya 
identifikasi arti 
pengurangan melalui 
alat bantu  
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2.5 Fasilitasi kontak 
dengan individu lain 
dalam kelompok kecil 

3. D.0054 Gangguan 
mobilitas fisik 
b.d kekakuan 
sendi 

 3.1 Monitoring vital sign 
sebelum atau sesudah 
latihan dan lihat respon 
pasien saat latihan 

3.2 Konsultasikan dengan 
terapi fisik tentang 
rencana ambulasi 
sesuai dengan 
kebutuhan 

3.3 Bantu klien untuk 
menggunakan tongkat 
saat berjalan dan cegah 
terhadap cedera 

3.4 Ajarkan pasien atau 
tenaga kesehatan lain 
tentang teknik 
ambulasi 

3.5 Kaji kemampuan 
pasien dalam 
mobilisasi 

3.6 Latih pasien dalam 
pemenuhan kebutuhan 
ADLs secara 
mandirisesuai 
kemampuan 

3.7 Dampingi dan bantu 
pasien saat mobilisasi 
dan bantu penuhi 
kebutuhan ADLs klien 

3.8 Berikan alat bantu jika 
klien memerlukan  

3.9 Ajarkan klien 
bagaimana merubah 
posisi dan berikan 
bantuan jika diperlukan 

4. D.0109 Defisit 1. Self care hygiene 4.1 Pertimbangkan usia 
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perawatan diri 
b.d gangguan 
muskuloskeletal 
(penurunan 
kekuatan otot) 

Kriteria hasil: 

1. Perawatan diri 
ostomi untuk 
eliminasi  

2. Perawatan diri 
aktivitas kehidupan 
sehari-hari (ADL) 
mampu untuk 
melakukan aktivitas 
perawaratan fisik 
dan pribadi secara 
mandiri atau denfan 
alat bantu 

3. Perawatan diri 
hygiene: mampu 
untuk 
mempertahankan 
kebersihan dan 
penampilan yang 
rapi secara mandiri 
dengan atau tanpa 
alat bantu 

4. Perawatan diri 
hygiene oral: 
mampu 
mempertahankan 
mobilitas yang 
diperlukan untuk 
kekamar mandi dan 
menyediakan 
perlengkapan mandi 

5. Membersihkan dan 
mengeringkan 
tubuh  

6. Mengungkapkan 
secara verbal 
kepuasan tentang 
kebersihan tubuh 
dan hygiene oral 

klien ketika 
mempromosikan 
aktivitas perawatan diri 

4.2 Menentukan jumlah 
dan jenis bantuan yang 
dibutuhkan 

4.3 Menyediakan 
lingkungan yang 
terapeutik dengan 
memastikan hangat, 
santai, pengalaman 
pribadi, dan personal 

4.4 Tempat handuk, sabun, 
deodoran, alat 
pencukur dan aksesoris 
lainnya yang 
dibutuhkan di samping 
tempat tidur atau di 
kamar mandi 

4.5 Memantau 
pembersihan kuku, 
menurut kemampuan 
perawatan diri klien 

4.6 Memantau integritas 
kulit klien 

4.7 Menjaga kebersihan 
diri klien 

4.8 Memberikan bantuan 
sampai pasien 
sepenuhnya dapat 
mengasumsikan 
perawatan diri 

5. D.0080 Ansietas b.d 
kurangnya 
informasi 

1. Anxuety level 

2. Sosial anxiety level 

5.1 Gunakan pendekatan 
yang menenangkan  
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tentang 
penyakit, 
penurunan 
produktifitas 
(status 
kesehatan dan 
fungsi peran) 

Kriteria hasil: 

1. Klien mampu 
mengidentifikasi 
dan 
mengungkapkan 
gejala cemas 

2. Vital sign dalam 
batas normal 

3. Postur tubuh, 
ekspresi wajah, 
bahasa tubuh dan 
tingkat aktivitas 
menunjukkan 
berkurangnya 
kecemasan 

5.2 Nyatakan dengan jelas 
harapan terhadap 
pelaku pasien 

5.3 Jelaskan semua 
prosedur dan apa yang 
dirasakan selama 
prosedur 

5.4 Pahami perspektif 
pasien terhadap situasi 
stres  

5.5 Temani pasien untuk 
memberikan keamanan 
dan mengurangi takut 

5.6 Dengarkan dengan 
penuh perhatian  

5.7 Bantu pasien mengenal 
situasi yang 
menimbulkan 
kecemasan 

5.8 Dorong pasien untuk 
mengungkapkan 
perasaan, keatkutan, 
persepsi 

5.9 Instruksikan pasien 
menggunakan teknik 
relaksasi 

2.3.4 Pelaksanaan Keperawatan 

Implementasi adalah tahap keempat dari proses keperawatan. Tahap ini muncul 

jika perencanaan yang dibuat diaplikasikan pada klien. Tindakan yang dilakukan 

mungkin sama, mungkin juga berbeda dengan urutan yang yang telah dibuat pada 

perencanaan. Aplikasi yang dilakukan pada klien akan berbeda, disesuaikan dengan 

kondisi klien saat itu dan kebutuhan yang paling dirasakan oleh klien. 
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Implementasi keperawatan membutuhkan fleksibilitas dan kreatifitas perawat. 

Sebelum melakukan suatu tindakan, perawat harus mengetahui alasan mengapa 

tindakan tersebut dilakukan. Perawat harus yakin bahwa: tindakan keperawatan yang 

dilakukan sesuai dengan tindakan yang sudah direncanakan, dilakukan dengan cara 

yang tepat, serta sesuai dengan kondisi klien, selalu dievaluasi apakah sudah efektif 

dan selalu didokumentasikan menurut waktu (Doenges dkk, 2006).  

2.3.5 Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi adalah tahap kelima dari proses keperawatan. Pada tahap ini perawat 

membandingkan hasil tindakan yang telah dilakukan dengan kriteria hasil yang sudah 

ditetapkan serta menilai apakah masalah yang terjadi sudah teratasi seluruhnya, hanya 

sebagian, atau bahkan belum teratasi semuanya. Evaluasi adalah proses yang 

berkelanjutan yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengukur dan memonitor 

kondisi klien untuk mengetahui kesesuaian tindakan keperawatan, perbaikan tindakan 

keperawatan, kebutuhan klien saat ini, perlunya dirujuk pada tempat kesehatan lain, 

apakah perlu menyusun ulang prioritas diagnosis supaya kebutuhan klien bisa 

terpenuhi (Doenges dkk,2006). Selain digunakan untuk mengevaluasi tindakan 

keperawatan yang sudah dilakukan, evaluasi juga digunakan untuk memeriksa semua 

proses keperawatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Studi Kasus  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada klien dengan rhomatoid arthritis. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan 

keperawatan dan evaluasi keperawatan. 

Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2012) bahwa metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian desktiptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat 

serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, 

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

3.2 Subyek Studi Kasus 

1) Subyek studi kasus yang digunakan penulis yaitu menggunakan dua lansia yang 

menderita rhomatoid arthritis di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda. 
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3.3 Batasan Istilah 

Definisi operasional dilakukan untuk mengetahui batasan-batasan ruang lingkup 

variable yang akan diteliti atau fokus pengamatan yang akan dilakukan pada variabel 

yang bersangkutan. 

Rhomatoid arthritis (RA) merupakan penyakit inflamasi non-bakterial yang 

bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik dan mengenai sendi serta jaringan ikat 

sendi secara simetris (Chairuddin, 2003). 

Gejala awal terjadi beberapa sendi sehingga disebut poli athritis rhomatoid. Persendian 

yang paling sering terkena adalah sendi tangan, pergelangan tangan, sendi lutut, sendi 

siku, pergelangan kaki, sendi bahu, serta sendi panggul dan biasanya bersifat bilateral 

atau simetris. Tetapi kadang-kadang hanya terjadi pada satu sendi disrbut arthritis 

rheomatoid mono-artikular. 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Studi kasus ini di lakukan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda dengan waktu 1 minggu untuk 5x kunjungan dengan pertemuan 2x1 sehari 

frekuensi 15 menit melakukan tindakan keperawatan. 

3.5 Prosedur Studi Kasus 

Prosedur pelaksana pada studi kasus ini adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan proposal studi kasus. 
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2) Proses bimbingan Proposal dan persetujuan pembimbing. 

3) Melihat data lansia pada praktik keperawatan gerontik tahun 2018 di UPTD Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda 

4) Mencari 2 lansia dengan Rheumatoid Arthritis dengan studi kasus yang sama. 

5) Meminta pengasuh responden yang setuju berpartisipasi dalam pelaksanaan studi 

kasus. 

6) Melakukan pemeriksaan fisik, merumuskan diagnosa, menentukan intevensi, 

implementasi, evaluasi, dan dokumentasi pada lansia dengan Rheumatoid 

Arthritis. 

7) Penyusunan studi kasus asuhan keperawatan menjadi karya tulis ilmiah. 

8) Proses bimbingan karya tulis ilmiah  

9) Melakukan sidang hasil dengan studi kasus asuhan keperawatan lansia dengan 

rheumatoid arthritis 

3.6 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara  

(1) Menanyakan identitas anggota keluarga responden 

(2) Menanyakan riwayat penyakit dan tahap perkembangan keluarga responden 
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(3) Menanyakan pengetahuan keluarga tentang penyakit yang diderita responden 

(4) Menanyakan tentang stress dan koping keluarga responden 

(5) Menanyakan harapan keluarga terhadap adanya asuhan keperawatan keluarga 

2) Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data penelitian melakukan pengamatan 

terhadap suatu objek atau proses, baik secara visual maupun dengan alat. Kelebihan 

observasi adalah mudah, murah dan langsung. Kekurangan observasi adalah 

memerlukan pedoman pengamatan. 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data tentang perilaku manusia. 

Perilaku yang diobservasi mungkin pasien atau orang-orang yang mendapatkan 

treatment atau pelayanan atau implementasi dari sebuah kebijakan. Metode observasi 

ini sering digunakan dalam penelitian tentang pelayanan kesehatan (Øvretveit, 1998).  

3) Pemeriksaan fisik  

(1) Inspeksi dan palpasi persendian untuk masing-masing sisi (bilateral), amati warna 

kulit, ukuran, lembut tidaknya kulit, dan pembengkakan. 

(2) Lakukan pengukuran passive range of mation pada sendi-sendi sinovial 

(3) Catat bia ada atrofi, tonus yang berkurang 

(4) Ukur kekuatan otot 

(5) Kaji tingkat nyeri, derajat dan mulainya 

(6) Kaji aktivitas/kegiatan sehari-hari 
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4) Dokumentasi  

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan metode studi dokumen karena 

dokumen dapat memberi informasi tentang situasi yang tidak dapat diperoleh langsung 

melalui observasi langsung atau wawancara (Hammersley & Atkinson, 2007).  

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

1) Format pengkajian asuhan keperawatan gerontik 

Format pengkajian asuhan keperawatan gerontik yang berisi pemeriksaan fisik dan 

keluhan yang dialami pada lansia. 

2) Nursing kit 

Nursing kit atau Medical Kit adalah instrumen set untuk pemeriksaan fisik yang 

dapat digunakan oleh keperawatan, kebidanan, kedokteran ataupun masyarakat umum. 

3.7 Keabsahan Data 

3.7.1 Data Primer 

Sumber data yang dikumpulkan dari klien yang dapat memberikan informasi yang 

lengkap tentang masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapinya. 

3.7.2 Data Sekunder 

Sumber data yang dikumpulkan dari orang terdekat klien (pengasuh) 

3.7.3 Data Tersier 
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    Catatan klien (perawatan atau rekam medis klien) yang merupakan riwayat 

penyakit dan perawatan klien dimasa lalu. 

3.8 Analisis Data 

Pengolahan hasil analisa data ini menggunakan anilisis statistic deskriptif. 

Analisis deskriptif adalah pendekatan penulisan deskriptif dengan menggunakan 

rancangan studi kasus. (Notoatmodjo, 2012). Pengolahan data ini untuk melakukan 

asuhan keperawatan lansia dengan Rhepmatoid Arthritis dan melakukan implementasi 

pada lansia dan mengevaluasi lansia setiap implementasi. Penulis melakukan 

monitoring untuk memantau perubahan yang terjadi selama perawatan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Gambaran lokasi penelitian 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri yang terletak di Jalan Mayjend 

Sutoyo Samarinda, tadinya merupakan Unit Pelaksana Teknis Depons RI, seiring 

dengan Era Otonomi Daerah sesuai SK Gubernur Kaltim No.16 thn 2001 PSTW 

Nirwana Puri Samarinda menjadi unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pemerintah 

Prov. Kaltim di bawah naungan Dinas Sosial Prov. Kalimanran Timur hal ini juga 

diperkuat kembali dengan peraturan Gubernur Kaltim No.17 thn. 2009 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Sosial Prov. Kaltim yang memberikan 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada Lanjut Usia Terlantar. 

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda mempunyai luar areal 

kurang lebih 22.850 M2 serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memiliki 

jumlah bangunan 37 buah dan SDM sebanyak 100 orangserta dapat melayani klien 

sebanyak 110 orang sesuai dengan daya tampung yang ada. Dalam pelaksanaan nya 

untuk mencapai tujuan dan sasaran selalu didasarkan pada peraturan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah RI diantaranya Undang-Undang No.13 thn 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang RI No.11 thn.2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial serta peraturan lainnya, sehingga para lansia dapat menikmati 
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sisa hidup yang tentram lahir batin serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya 

dengan baik. 

Dalam studi kasus ini Penulis melakukan asuhan keperawatan di Wisma Kamboja 

dan Wisma Anggrek. Tipe rumah permanen, lantai rumah terbuat dari keramik di 

dalam satu wisma terdapat 6 kamar termasuk kamar pengasuh, satu kamar ditempati 

oleh 2 lansia atau 1 lansia, 2 kamar mandi dan 1 dapur. 

4.1.2 Data asuhan keperawatan 

1) Pengkajian 

4.1 Tabel hasil pengkajian asuhan keperawatan 

Identitas Klien 1 Klien 2 

Nama Ny. A Ny. G 

Umur 69 Tahun 75 Tahun 

Jenis Kelamin Perempuan Perempuan 

Agama Islam Islam 

Pendidikan Terakhir  Tidak Sekolah Tidak Sekolah 

Pekerjaan sebelumnya Tidak bekerja Tidak bekerja  

Alamat sebelum dipanti Jl. lelawat Jl. Kehewanan 

Tanggal masuk panti 18 Maret 2010 02 Februari 2015 

Tanggal pengkajian 01 April 2019 01 April 2019 

Kamar  Wisma kamboja Wisma anggrek  

Penanggung jawab Tn. A Ny. M 

Pekerjaan penanggung Swasta Juru masak 
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jawab 

Sumber informasi Klien dan Data panti Klien dan Data panti 

 

Riwayat Keluarga 

Klien 1 

 

Klien 2 

 

 Klien 1 Klien 2 

Riwayat 

Pekerjaan 
Klien tidak bekerja hanya 
tinggal diwisma 
pendapatan klien berasal 
dari orang-orang kantor 

Klien tidak bekerja hanya 
tinggal diwisma 
pendapatan klien berasal 
dari orang-orang kantor 

Keterangan : 

Keterangan : 
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dan dari panti 

 

dan dari panti 

Riwayat 

Lingkungan 

Hidup 

Tempat tinggal klien 
beton didalam rumah 
terdapat 6 kamar, tidak 
ada tingkatan rumah, 
klien tidur berdua dengan 
teman sekamarnya 
memakai tempat tidur 
matras terdapat satu 
jendela didalam kamar, 
klien sering duduk diteras 
untuk berinteraksi dengan 
teman wisma dan 
tetangganya, alamat 
tempat tinggal klien Jl. 
Mayjen Sutoyo. 

Tempat tinggal klien 
beton didalam rumah 
terdapat 6 kamar, tidak 
ada tingkatan rumah, 
klien tidur berdua dengan 
teman sekamarnya 
memakai tempat tidur 
spring bed terdapat satu 
jendela didalam kamar, 
klien sering duduk 
dimeja makan untuk 
berinteraksi dengan 
teman wisma, klien juga 
sering duduk diteras 
untuk menyapa 
tetangganya. Alamat 
tempat tinggal klien Jl. 
Mayjen Sutoyo. 

 

Riwayat Rekreasi Klien sering duduk 
diteras, sekali seminggu 
klien kemasjid untuk 
pengajian.  

Klien sering menonton 
tv, sekali seminggu klien 
kemasjid untuk 
pengajian. 

 

Sumber/sistem 

pendukung 

Setiap bulan klien rutin 
diperiksa oleh dokter, 
ketika sakit diberikan 
perawatan oleh perawat, 
ditempat klien terdapat 
klinik dan pengasuh 
wisma 

Setiap bulan klien rutin 
diperiksa oleh dokter, 
ketika sakit diberikan 
perawatan oleh perawat, 
ditempat klien terdapat 
klinik dan pengasuh 
wisma 

 

Deksripsi hari 

khusus kebiasaan 

ritual waktu 

Klien biasanya 
membaca doa 
sebelum tidur   

Sebelum tidur biasanya 
klien mencuci muka, 
membaca doa sebelum 
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tidur  tidur, dan berdzikir. 

 

Status kesehatan 

saat ini 

Klien mengatakan sering 
mengalami sakit dikaki 
bagian lutut sebelah kiri 
sakit terasa seperti 
ditusuk-tusuk sakit terasa 
pada subuh hari klien 
menanyakan mengapa 
kakinya sakit dan ketika 
klien merasakan dingin 
skala nyeri dilihat dari 
wong beker skala 6, 
ketika sakit datang klien 
mengatakan hanya 
membiarkannya saja dan 
terkadang 
mengusap-usap bagian 
yang sakit, klien tidak 
mau perawat memegang 
kakinya atau 
menggerakkan kakinya 
dikarenakan klien 
merasakan sakit klien 
terlihat meringis dan 
gelisah. 

 

Klien mengatakan sering 
mengalami sakit dikaki 
bagian lutut sebelah 
kanan sakit terasa seperti 
ditusuk-tusuk sakit terasa 
pada subuh hari klien 
mengatakan mengapa 
kakinya terasa sakit dan 
ketika klien merasakan 
dingin skala sakit yang 
dirasakan klien berada 
pada angka 5, ketika sakit 
datang klien mengatakan 
memberikan minyak 
tawon agar rasa sakitnya 
berkurang karea klien 
tidak tahu harus berbuat 
apa ketika kakinya sakit, 
Klien terlihat meringis 
dan gelisah. 

Obat-obatan dan 

dosis 

Klien tidak mendapatkan 
obat-obatan untuk 
penghilang rasa sakit 
yang dialami. 

 

Klien tidak mendapatkan 
obat-obatan untuk 
penghilang rasa sakit 
yang dialami. 

Status imunisasi Klien tidak atau belum 
pernah melakukan 
imunisasi, klien tidak 
memiliki alergi 
obat-obatan dan 
makanan. Dilingkungan 
klien terlihat rapi bersih 

Klien tidak atau belum 
pernah melakukan 
imunisasi, klien tidak 
memiliki alergi 
obat-obatan namun klien 
memiliki alergi pada 
makanan yaitu ikan 
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bebas dari penderita 
penyakit menular. 

tongkol dan ikan layang. 
Dilingkungan klien 
terlihat rapi bersih bebas 
dari penderita penyakit 
menular. 

 

Nutrisi  Klien makan 2-3x sehari 
dengan satu porsi nasi 
lauk pauk tidak ada diet 
khusus untuk klien, klien 
memakan makanannya 
dengan sendiri saat 
makan klien tidak 
memiliki kesulitan dalam 
mengunyah ataupun 
menelan makanan. 

 

Klien makan 2-3x sehari 
dengan satu porsi nasi 
lauk pauk tidak ada diet 
khusus untuk klien, klien 
memakan makanannya 
dengan sendiri saat 
makan klien tidak 
memiliki kesulitan dalam 
mengunyah ataupun 
menelan makanan. 

Status kesehatan 

masa lalu 

Klien mengatakan tidak 
mengingat penyakit apa 
yang diderita pada masa 
anak-anak, klien tidak 
pernah dirawat dirumah 
sakit dan tidak pernah 
melakukan operasi. 

Klien mengatakan tidak 
mengingat penyakit apa 
yang diderita pada masa 
anak-anak, klien tidak 
pernah dirawat dirumah 
sakit dan tidak pernah 
melakukan operasi. 

 

 

Pemeriksaan fisik 

(tinjauan sistem) 

Klien 1 Klien 2 

Umum Klien mengalami 
kelelahan, klien dapat 
menilai dirinya ketika 
mengalami kesakitan atau 
tidak, kliem mampu 
melakukan AKS 

 

Klien mengalami 
kelelahan, klien dapat 
menilai dirinya ketika 
mengalami kesakitan atau 
tidak, kliem mampu 
melakukan AKS 
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Integumen  Klien mengalami 
perubahan tekstur, 
perubahan rambut dan 
perubahan kuku 

 

Klien mengalami 
perubahan tekstur, 
perubahan rambut dan 
perubahan kuku 

Hemapoetik  Tidak ada masalah pada 
sistem hemapoetik 

 

Tidak ada masalah pada 
sistem hemapoetik 

Kepala  Tidak ada masalah pada 
sistem kepala 

 

Klien mengatakan pusing 
TD : 120/80 mmHg 

Mata  Tidak ada masalah pada 
sistem mata 

 

Tidak ada masalah pada 
sistem mata 

Telinga  Klien mengatakan setiap 
hari saat mandi klien 
membersihkan telinga. 

Klien mengatakan setiap 
hari saat mandi 
membersihkan telinga, 
klien mengalami 
perubahan pendengaran 
ketika perawat berbicara 
dengan klien 
menggunakan suara yang 
keras agar klien bisa 
mendengar dan perubahan 
pendengaran ini memiliki 
dampak pada aktivitas 
sehari-hari klien. 

 

Hidung  Tidak ada masalah pada 
sistem hidung  

Tidak ada masalah pada 
sistem hidung  

 

Mulut dan 
tenggorokan 

Tidak ada masalah pada 
sistem mulut dan 
tenggorokan 

Tidak ada masalah pada 
sistem mulut dan 
tenggorokan 
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Leher  Tidak ada masalah pada 
sistem leher 

Tidak ada masalah pada 
sistem leher 

 

Payudara  Tidak ada masalah pada 
sistem payudara 

Tidak ada masalah pada 
sistem payudara 

 

Pernafasan  Tidak ada masalah pada 
sistem pernafasan 

Tidak ada masalah pada 
sistem pernafasan 

 

kardiovaskuler Tidak ada masalah pada 
sistem kardiovaskuler 

Tidak ada masalah pada 
sistem kardiovaskuler 

 

Gastrointestinal  Tidak ada masalah pada 
sistem gastrointestinal 

 

Tidak ada masalah pada 
sistem gastrointestinal 

Perkemihan  Tidak ada masalah pada 
sistem perkemihan 

 

Tidak ada masalah pada 
sistem perkemihan 

Genitalia  Klien mengalami 
menopouse karena umur 
klien 69 tahun yang 
menyebabkan hormon 
reproduksi menurun  

 

Klien mengalami 
menopouse karena umur 
klien 75 tahun yang 
menyebabkan hormon 
reproduksi menurun 

Muskuloskletal  Klien mengatakan nyeri 
pada kaki, seperti 
ditusuk-tusuk, dibagian 
lutut sebelah kiri, skala 
nyeri 6 menggunakan 
wong beker, dengan nyeri 
yang hilang timbul, klien 
tidak ingin perawat 

Klien mengatakan nyeri 
pada kaki, seperti 
ditusuk-tusuk, dibagian 
lutut sebelah kanan, skala 
nyeri 5, dengan nyeri 
yang hilang timbul, klien 
terlihat meringis dan 
gelisah. Klien mengalami 
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memegang kakinya atau 
menggerakkan kakinya 
dikarenakan kakinya 
mengalami kesakitan, 
klien terlihat meringis 
dan gelisah. Klien 
mengalami kekakuan 
pada lutut sebelah kiri, 
terdapat pembengkakan 
dilutut sebelah kiri, klien 
mengalami kelemahan 
otot, klien mengalami 
masalah cara berjalan dan 
memiliki dampak pada 
penampilan AKS, 
gerakan klien terbatas 
pada saat kakinya sakit. 
Klien memakai alat bantu 
jalan (kruk) skala morse 
45 dengan kesimpulan 
klien resiko jatuh 

 

kekakuan pada lutut 
sebelah kiri, terdapat 
pembengkakan dilutut 
sebelah kiri, klien 
mengalami kelemahan 
otot, klien mengalami 
masalah cara berjalan dan 
memiliki dampak pada 
penampilan AK, skala 
morse klien 50 dengan 
kesimpulan klien resiko 
jatuh 

Persyarafan  Klien tidak dapat 
mengingat dengan baik 
alamatnya dimana dan 
dimana klien lahir. 

 

Tidak ada masalah pada 
sistem persyarafan 

Endokrin  Klien mengalami 
perubahan pada kulit dan 
perubahan pada rambut. 

 

Klien mengalami 
perubahan pada kulit dan 
perubahan pada rambut. 

 

Pengkajian status fungsional (modifikasi dari barthel indeks) Klien 1 

NO KRITERIA BANTUA
N  

MANDIR
I  

KETERANGAN  
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1 Makan 5 10√ 2 porsi sekali sehari 
nasi, lauk dan pauk 

2 Minum  5 10√ Air putih 

3 Berpindah dari 
kursi roda ke 
tempat tidur, 
sebaliknya 

5-10√ 

 

15  

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√ 

  

 

8 Naik turun 
tangga 

5√ 10  

9 Mengenakan 
pakaian 

5 10√ 

 

 

10 Kontrol bowel 
(BAB) 

5 10√ 

 

BAB 1x sehari 
konsistensi lunak 

11 Kontrol bladder 
(BAK) 

5 10√ 

 

5-6x sehari warna 
kuning 

12 Olah raga atau 
latihan 

5√ 

 

10 1x seminggu 
mengikuti senam 

13 Rekreasi atau 5 10√ 1x seminggu, 
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pemantapan 
waktu luang 

 pengajian 

Total 115 Ketergantungan 

sebagian 

 

Pengkajian status fungsional (modifikasi dari barthel indeks) Klien 2 

NO KRITERIA BANTUA
N  

MANDIR
I  

KETERANGAN  

1 Makan 5 10√ 

 

2 porsi sekali sehari 
nasi, lauk dan pauk  

2 Minum  5 10√ Air putih 

3 Berpindah dari 
kursi roda ke 
tempat tidur, 
sebaliknya 

5-10 15√ 

 

 

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√ 

 

 

8 Naik turun 
tangga 

5√ 10  

9 Mengenakan 5 10√ Mandiri 
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pakaian  

10 Kontrol bowel 
(BAB) 

5 10√ 

 

BAB 1x sehari 
konsistensi lunak 

11 Kontrol bladder 
(BAK) 

5 10√ 

 

4-5x sehari warna 
kuning 

12 Olah raga atau 
latihan 

5 10√ 

 

Setiap hari, 
jalan-jalan sekitar 
panti 

13 Rekreasi atau 
pemantapan 
waktu luang 

5 10√ 

 

1x seminggu, 
pengajian 

Total  125 Ketergatungan 

sebagian 

 

Pengkajian status mental gerontik 

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? 
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√ √ 

8 Siapa presiden 
sebelumnya 

  

√ 

  

√ 

9 Siapa nama ibu 
anda? 

 √  √ 

10 Kurangi 3 dari 20 
dan tetap 
pengurangan 3 dari 
setiap angka baru, 
semua secara 
menurun 

 √  √ 

 

Jumlah 2 8 4 6 

  

 

 

Kerusakan 

intelektual sedang 

 

 

 

Kerusakan 

intelektual sedang 

 

 Klien1 Klien 2 

Riwayat 

psikososial 
Selama interaksi klien 
menunjukan sikap 
koperatif dan prilaku 
baik sesama teman 
sekitar. 

Selama interaksi klien 
menunjukan sikap 
koperatif dan prilaku 
baik sesama teman 
sekitar. 

Riwayat spiritual  Klien mengatakan sering 
mengikuti pengajian di 
masjid. 

Klien mengatakan sering 
mengikuti pengajian di 
masjid. 
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DATA FOKUS 

Data 

Klien 1 Klien 2 

DS :  

a. klien mengatakan  

  P= sakit di kaki 

  Q=seperti ditusuk-tusuk 

  R= lutut sebelah kiri 

  S= skala 6 

  T= hilang timbul 

b. Klien mengatakan sakit terasa 

pada subuh hari dan ketika merasa 

dingin 

c. Klien mengatakan saat 

menggerakkan atau menekuk lutut 

terasa sakit 

d. Klien mengatakan tidak mau 

melakukan pergerakan yang 

membuat kakinya    sakit 

e. Klien mengatakan mengapa 

kakinya sakit ketika merasakan 

dingin 

f. Klien mengatakan tidak tahu 

harus berbuat apa ketika nyeri 

timbul 

g. Klien mengatakan memakai alat 

bantu berjalan ketika kakinya 

tidak sakit 

DS : 

a. Klien mengatakn  

 P = sakit dikaki 

 Q = seperti ditusuk -tusuk 

 R = lutut sebelah kanan 

 S = skala 5 

 T = hilang timbul 

b. Klien mengatakan sakit terasa 

pada subuh hari dan ketika merasa 

dingin 

c. Klien mengatakan apa yang 

terjadi, mengapa kakinya sakit 

d. Klien mengatakan tidak tahu harus 

berbuat apa ketika nyeri timbul 

e. Klien mengatakan pernah jatuh 

dikamar mandi 

 

 

DO : DO : 
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a. Klien terlihat meringis 

b. Klien terlihat gelisah 

c. Klien bersikap protektif 

d. Lutut klien terlihat bengkak 

e. erakan klien terbatas 

f. Lutut klien terlihat kaku 

g. Klien terlihat selalu meluruskan 

kakinya 

h. Klien memiliki masalah pada 

memori tidak mampu mengingat 

dengan baik 

i. Skala morse skor 45 dengan 

kesimpulan resiko jatuh 

j. Klien memiliki kelemahan otot 

sebelah kiri 

k. Status fungsional klien 

ketergantungan sebagian 

l. Status mental gerontik kerusakan 

intelektual sedang 

a. Klien terlihat meringis 

b. Klien terlihat gelisah 

c. Lutut klien terlihat bengkak 

d. Klien terlihat mengusapkan 

minyak tawon pada kakinya dan 

diurut-urut ketika sakit 

e. Skala morse skor 50 dengan 

kesimpulan resiko jatuh 

f. Klien memiliki kelemahan otot 

sebelah kanan 

g. Status fungsional klien 

ketergantungan sebagian 
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ANALISA DATA 

Klien 1 

DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

DS :  

a. Klien mengatakan  

  P= sakit di kaki 

  Q=seperti ditusuk-tusuk 

  R= lutut sebelah kiri 

  S= skala 6 

  T= hilang timbul 

b. Klien mengatakan 
sakit terasa pada 
subuh hari dan ketika 
merasa dingin 

DO : 

a. Klien terlihat 
meringis 

b. Klien terlihat gelisah 

c. Klien bersikap 
protektif 

d. Lutut klien terlihat 
bengkak 

Agen pencedera fisiologis Nyeri kronis 

(D.0078) 
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DS : 

a. Klien mengatakan 
saat menggerakkan 
atau menekuk lutut 
terasa sakit 

b. Klien mengatakan 
tidak mau melakukan 
pergerakan yang 
membuat kakinya 
sakit 

DO : 

a. Gerakan klien 
terbatas 

b. Klien terlihat selalu 
meluruskan kakinya 

Nyeri  Gangguan mobilitas fisik 

(D.0054) 

DS : 

a. Klien mengatakan 
mengapa kakinya 
sakit ketika 
merasakan dingin 

b. Klien mengatakan 
tidak tahu harus 
berbuat apa ketika 
nyeri timbul 

DO : 

a. Klien memiliki 
masalah pada 
memori tidak mampu 
mengingat dengan 
baik 

b. Status mental 
gerontik kerusakan 
intelektual sedang 

Kurang mampu 
mengingat 

Defisit pengetahuan 

(D.0111) 

DS : 

a. Klien mengatakan 

Penggunaan alat bantu 
berjalan 

Risiko jatuh 
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memakai alat bantu 
berjalan ketika 
kakinya tidak sakit  

DO : 

a. Skala morse skor 45 
dengan kesimpulan 
resiko jatuh 

b. Klien mengalami 
kelemahan otot 
sebelah kirI 

c. Status fungsional 
klien ketergantungan 
sebaian 

(D.0143) 

 

Klien 2 

DATA ETIOLOGI MASALAH 

KEPERAWATAN 

DS :  

a. Klien mengatakn  

 P = sakit dikaki 

 Q = seperti ditusuk 

-tusuk 

 R = lutut sebelah kanan 

 S = skala 5 

 T = hilang timbul 

b. Klien mengatakan 

sakit terasa pada 

subuh hari dan ketika 

merasa dingin 

DO : 

Agen pencedera fisiologis Nyeri kronis 

(D.0078) 
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a. Klien terlihat 

meringis 

b. Klien terlihat gelisah 

c. Lutut klien terlihat 

bengkak 

DS :  

a. Klien mengatakan 

mengapa kakinya 

sakit ketika 

merasakan dingin 

b. Klien mengatakan 

apa yang terjadi, 

mengapa kakinya 

sakit 

c. Klien mengatakan 

tidak tahu harus 

berbuat apa ketika 

nyeri timbul 

DO :  

a. Klien terlihat 

mengusapkan 

minyak tawon pada 

kakinya dan 

diurut-urut ketika 

sakit 

Kurang terpapar 

infosmasi 

Defisit Pengetahuan 

(D.0111) 

DS : 

a. Klien mengatakan 

pernah jatuh dikamar 

mandi 

DO : 

a. Skala morse skor 50 

dengan kesimpulan 

Riwayat jatuh Risiko jatuh 

(D.0143) 
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2) Diagnosa 

4.2 Tabel hasil diagnosa asuhan keperawatan 

 

No 

Klien 1 Klien 2 

Hari/ Tanggal 

ditemukan 

Dx Kep  

(kode SDKI) 

Hari/ Tanggal 

ditemukan 

Dx Kep  

(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 
mobilitas fisik 

b.d nyeri 

(D.0054) 

Senin, 01 April 
2019 

Defisit 
pengetahuan b.d 
kurang terpapar 

informasi  

(D.0111) 

3 Senin, 01 April 
2019 

Defisit 
pengetahuan 
b.d kurang 

mampu 
mengingat 

(D.0111) 

Senin, 01 April 
2019 

Risiko jatuh b.d 
riwayat jatuh  

(D.0143) 

4 Senin, 01 April Risiko jatuh b.d 
penggunaan 

resiko jatuh 

b. Klien mengalami 

kelemahan otot kaki 

sebelah kanan 

c. Status fungsional 

klien ketergantungan 

sebagian 
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2019 alat bantu jalan 

(D.0143) 

  



 

1 

 

3) Perencanaan 

4.3 Tabel hasil rencana tindakan asuhan keperawatan 

Hari/ 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan & Kriteria 

Hasil 

 

Intervensi 

01 April 
2019 

Nyeri kronis 
(D.0078) 

Setelah dilakukan 
tidakan keperawatan 
selama 5x24 jam 
diharapkan nyeri 
dapat berkurang 
(skala 0-3) dengan 
kriteria hasil: 
 Mampu 

mengontrol nyeri 
(tahu penyebab 
nyeri, mampu 
menggunakan 
tehnik 
nonfarmakologi 
untuk mengurangi 
rasa nyeri, 
mencari bantuna). 

 Melaporkan 
bahwa nyeri 
berkurang dengan 
menggunakan 
manajemen nyeri. 

 Menyatakan rasa 
nyaman setelah 
nyeri berkurang 

. 

1.1 Lakukan pengkajian 
nyeri secara 
komprehensif 
termasuk local, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas dan 
factor presipitasi. 

1.2 Observasi rekasi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan. 

1.3 Gunakan teknik 
komunikasi terapeutik 
untuk mengetahui 
pengalaman nyeri 
pasien. 

1.4 Kaji kultur yang 
mempengaruhi respon 
nyeri. 

1.5 Control lingkungan 
yang dapat 
memepengaruhi nyeri 
seperti suhu ruangan, 
pencahayaan dan 
kebisingan. 

1.6 Kurangi factor 
persitipasi nyeri. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.8 Kaji tipe dan sumber 
nyeri untuk 
menentukan 
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intervensi. 

1.9 Ajarkan tentang teknik 
non farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan 
istirahat. 

 

01 April 
2019 

Gangguan 
mobilitas fisik 
(D.0054) 

Setelah dilakukan 
tindakan 
keperawatan selama 
5x24 jam diharapkan 
klien mampu 
melakukan ambulasi 
dengan kriteria hasil : 

 Klien dapat 
menggunakan 
alat bantu jalan 
(kruk) dengan 
baik 

2.1 Monitoring vital sign 
sebelum/ sesudah 
latihan dan lihat 
respon pasien saat 
latihan. 

2.2 Bantu klien untuk 
menggunakan tongkat 
saat berjalan dan 
cegah terhadap cedera. 

2.3 Ajarkan pasien atau 
tenaga kesehatan lain 
tentang teknik 
ambulasi. 

2.4 Kaji kemampuan 
pasien dalam 
mobilisasi. 

2.5 Latih pasien dalam 
pemenuhan kebutuhan 
ADLs secara mandiri 
sesuai kemampuan. 

2.6 Berikan alat bantu jika 
klien mmerlukan 

 
01 April 
2019 

Defisit 
pengetahuan 
(D.0111) 

Ssetelah dilakukan 
tindakan 
keperawatan selama 
5x24 jam diharapkan 
klien dapat 
memahami 
penatalaksanaan 
nyeri yang sering 
timbul dengan 
kriteria hasil : 
 Klien 

3.1 Berkan penilaian 
tentang tingkat 
pengetahuan pasien 
tentang proses 
penyakit yang spesifik 
. 

3.2 Jelaskan patofisiologi 
dari penyakit dan 
bagaimana hal ini 
berhubungan dengan 
anatomi dan fisiologi, 
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menyatakan 
pemahaman 
tentang penyakit, 
kondisi dan cara 
mengatasi 
nyerinya. 

 Klien mampu 
menjelaskan 
kembali apa yang 
dijelaskan 
perawat/ tim 
kesehatan 
lainnya. 

 

dengan cara yang 
tepat. 

3.3 Gambarkan tanda dan 
gejala yang biasa 
muncul pada penyakit, 
dengan cara yang 
tepat. 

3.4 Gambarkan  proses 
penyakit, dengan cara 
yang tepat. 

3.5 Identifikasi 
kemungkinan 
penyebab, dengan cara 
yang tepat. 

3.6 Sediakan informasi 
pada pasien tentang 
kondisi, dengan cara 
yang tepat. 

3.7 Diskusikan perubahan 
gaya hidup yang 
mungkin diperlukan 
untuk mencegah 
komplikasi di masa 
yang akan datang dan 
atau proses 
pengontrolan 
penyakit. 

3.8 Diskusikan pilihan 
terapi atau 
penanganan. 

3.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan 
gejala untuk 
melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan 
cara yang tepat. 
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01 April 
2019. 

Risiko jatuh 
(D.0143) 

Setelah dilakukan 
tindakan 
keperawatan selama 
5x24 jam diharapkan 
klien dapat mencegah 
kejadian jatuh pada 
dirinya dengan 
kriteria hasil : 
 Keseimbangan : 

kemampuan 
untuk 
mempertahankan 
tubuh. 

 Perilaku 
pencegahan jatuh 
: tindakan 
individu atau 
pemberi asuhan 
untuk 
meminimalkan 
factor resiko yang 
dapat memicu 
jatuh 
dilingkungan 
individu. 

 Kejadian jatuh : 
tidak ada 
kejadian jatuh. 

 Pengetahuan : 
pemahaman 
pencegahan jatuh 
pengetahuan 
keselatan  anak 
fisik. 

 

4.1 Mengindentifikasi 
deficit kognitif atau 
fisik pasien yang dapat 
mengingkatkan 
potensi jatuh dalam 
lingkungan tertentu. 

4.2 Mengindentifikasi 
perilaku dan faktor 
yang mempengaruhi 
resiko jatuh. 

4.3 Mengindentifikasi 
karakteristik 
lingkungan yang dapat 
meningkatkan potensi 
untuk jatuh (misalnya. 
Lantai yang licin dan 
tangga terbuka). 

4.4 Sarankan perubahan 
dalam gaya berjalan 
kepada pasien. 

4.5 Mendorong pasien 
untuk menggunakan 
tongkat atau alat 
pembantu berjalan. 

4.6 Tempat artikel mudah 
dijangkau pasien. 

4.7 Memantau 
kemampuan untuk 
menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi 
dan demikian pula 
sebaliknya.   
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4) Pelaksanaan tindakan keperawatan 

4.4 Tabel hasil tindakan asuhan keperawatan 

Klien 1 

Waktu 

Pelaksaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

Senin 01 April 
2019 

1.3. Menggunakan 
teknik komunikasi 
teraputik untuk 
mengetahui pengalaman 
nyeri. 

2.1 Mengukur TD, RR, Nadi 

 

3.1 Memberikan penilaian  
tingkat pengetahuan 
klien tentang rematik 

 

3.5 Mengidentifikasi 
kemungkinan penyebab 
sakit dikaki itu muncul 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 

 

 

1.4 Mengkaji kultur yang 
mempengaruhi respon 
nyeri 

 

1.8 Mengkaji tipe dan 
sumber nyeri yang 

1.3 Klien terlihat nyaman dan 
dapat mengulangi nama 
perawat.  

 

2.1 TD  : 110/70 mmHg 

RR  : 20x/menit 

Nadi : 79x/menit 

3.1 Klien mengatakan tidak 
tahu rematik itu apa, yang 
dirasakan hanya sakit pada 
kaki 

3.5 Klien mengatakan sakit 
muncul pada subuh hari dan 
pada saat klien merasakan 
dingin 

1.1 Klien mengatakan P= kaki, 
Q=seperti ditusuk-tusuk, R= 
lutut sebelah kiri, S= skala 6 
menggunakan wong beker, 
T= sakit terasa hilang timbul 

1.4 Klien mengatakan nyeri 
datang pada subuh hari dan 
pada saat klien merasa 
dingin 

1.8 Klien mengatakn nyeri 
dilutut sebelah kiri  
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menentukan intervensi 

1.9 Mengajarkan klien 
teknik relaksasi nafas 
dalam 

2.4 Mengkaji kemampuan 
klien dalam mobilisasi 

 

4.2 Mengidentifikasi prilaku 
dan faktor yang 
mempengaruhi risiko 
jatuh  

2.6 Memberikan klien alat 
bantu jika diperlukan 

4.1 Mengidentifikasi potensi 
jatuh klien 

4.3 Mengidentifikasi 
lingkungan klien 

2.3 Mengajarkan klien 
tentang teknik ambulasi 

 

2.2 Membantu klien untuk 
menggunakan alat bantu 
jalan 

1.11 Meminta klien 
untuk beristirahat 

 

1.9 Klien dapat melakukan 
teknik relaksasi nafas dalam 

 

2.4 Klien menggunakan alat 
bantu jalan (kruk) ketika 
kakinya tidak sakit 

4.2 Klien mengatakan tidak 
pernah ja 

 

2.6 Klien memerlukan alat 
bantu jalan 

4.1 Klien tidak dapat berdiri dan 
klien memakai alat bantu 
jalan 

4.3 Lingkungan klien terlihat 
rapi dan bersih 

2.3 Klien terlihat antusias untuk 
mengggunakan alat bantu 
jalan 

2.2 Klien tidak mampu 
mengangkat bokongnya 

 

1.11 Klien akan beristirahat 

Hari 2 

 Selasa 02 
April 2019 

2.1 Mengukur TD, RR, dan 
Nadi 

 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 

 

2.1 TD : 110/80 mmHg, RR : 
20x/menit, Nadi : 82x/menit 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki, Q= seperti 
ditususk-tusuk, R= kaki 
dibagian lutut kiri S= skala 
6 menggunakan wong 
beker, T= sakit terasa hilang 
timbul 



 

1 

 

 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 

 

1.7 Melakukan kompres 
menggunakan buli-buli 
panas 

 

1.9 Menyarankan klien 
untuk melakukan 
relaksasi nafas dalam 

4.6 Mendekatkan barang 
klien agar mudah 
dijangkau 

4.5 Mendorong klien 
menggunakan alat bantu 
jalan  

2.5 Melatih klien dalam 
pemenuhan ADLs 

 

2.3 Membantu klien 
menggunakan alat bantu 
jalan 

1.5 Mengontrol lingkungan 
klien 

 

1.6 Mengurangi faktor 
prespitasi nyeri 

 

1.2 Klien bersikap protektif 

 

 

1.10 Klien mengatakan saat 
kakinya sakit akan 
melakukan relaksasi nafas 
dalam 

1.7 Klien mengatakan sangat 
nyaman saat dilakukan 
kompres 

1.9 Klien melakukan relaksasi 
nafas dalam bersamaan saat 
melakukan kompres 

4.6 Klien dapat menjangkau 
barang klien 

 

4.5 Klien mau menggunakan 
alat bantu jalan (kruk) 

 

2.5 Membantu klien 
menggunakan tongkat 
ketika berjalan 

2.3 Klien sulit mengangkat 
bokong dan menekuk 
kakinya 

1.5 Lingkungan klien bersih, 
menyarankan klien untuk 
tidur menggunakan selimut, 
lantai tidak licin 

1.6 Menyarankan klien untuk 
berselimut agar tidak 
kedinginan 

3.6 Memberikan pendidikan 
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3.6 Menyediakan informasi 
tentang kondisi klien 

 

3.2 Menjelaskan 
patofisiologi dari 
penyakit rematik 

3.3 Menggambarkan tanda 
dan gejala yang biasa 
muncul 

3.4 Menggambarkan proses 
penyakit 

 

3.5 Mendiskusikan dengan 
klien untuk perubahan 
agar tidak menjadi 
penyakit yang 
berkelanjutan 

3.6 Mendiskusikan 
penanganan agar tidak 
terjadi penyakit yang 
berkelanjutan 

1.11 Meminta klien 
meningkatkan istirahat 

 

kesehatan tentang rematik 

 

3.2 Klien mengatakan paham 
mengenai patofisiologi 

 

3.3 Klien mengatakan gejala 
seperti sakit dikaki dan 
bengkak 

3.4 Klien mengatakan 
bagaimana cara mengatasi 
agar tidak terjadi penyakit 
yang berkelanjutan 

3.5 Klien mau berpartisipasi 
dalam melakukan 
perubahan  

 

3.6 Klien setuju melakukan 
penanganan untuk gejala 
yang dirasakan 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 

Hari 3 

Kamis 04 April 
2019 

2.1 Mengukur TD, RR, dan 
Nadi 

 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 

 

 

2.1 TD : 120/70 mmHg, RR: 
21x/menit, Nadi : 83x/menit 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki, Q= sakit seperti 
ditusuk-tusuk, R= bagian 
lutut sebelah kiri, s= skala 5 
menggunakan wong beker, 
T= sakit terasa hilang timbul 

1.2 Klien terlihat meringis 

 



 

1 

 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 

 

1.7 Melakukan kompres 
menggunakan buli-buli 
panas 

 

1.9 Menyarankan klien 
untuk melakukan 
relaksasi nafas dalam 

 

4.5 Mendorong klien 
menggunakan alat bantu 
jalan  

2.2 Membantu klien 
menggunakan alat bantu 
jalan 

2.5 Melatih klien dalam 
pemenuhan ADLs 

4.4 Menyarankan klien 
merubah gaya berjalan 

 

 

1.6 Mengontrol lingkungan 
klien 

 

1.9 Menginstruksikan klien 
untuk melaporkan tanda 
dan gejala 

1.10 Klien melakukan 
relaksasi nafas dalam ketika 
kakinya sakit 

 

1.7 Klien mengatakan merasa 
nyaman ketika diberi 
kompres panas 

 

1.9 Klien melakukan relaksasi 
nafas dalam saat diberi 
kompres 

 

4.5 Klien akan menggunakan 
alat bantu jalan 

2.2 Klien dapat menggunakan 
alat bantu jalan 

 

2.5 Klien menggunakan kruk 
untuk berjalan 

4.4 Cara berjalan klien tidak 
seimbang ketika 
menggunakan alat bantu 
jalan 

 

1.6 Klien mengatakan sudah 
memakai selimut 

 

1.9 Klien mengatakan sakit 
dikaki bagian lutut sebelah 
kiri rasa sakit nya mulai 
berkurang 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 



 

1 

 

 

1.11 Meminta klien 
meningkatkan istirahat 

 

Hari 4 

Jumat 05 April 
2019 

2.1 Mengukur TD, RR, dan 
Nadi 

 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 

 

 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 

 

1.7 Melakukan kompres 
menggunakan buli-buli 
panas 

 

1.9 Menyarankan klien 
untuk melakukan 
relaksasi nafas dalam 

2.5 Melatih klien dalam 
pemenuhan ADLs 

4.5 Menyarankan klien 
merubah gaya berjalan 

 

3.9 Menginstruksikan klien 

2.1 TD : 110/80 mmHg, RR: 
20x/menit, Nadi: 79x/menit 

 

1.1 P= sakit dikaki Q= seperti 
ditusuk-tusuk R= lutut 
sebelah kiri S= skala 5 
menggunakan wong beker 
T= sakit terasa hilang timbul  

 

1.2 Klien terlihat meringis 

 

1.10 Klie melakukan 
relaksasi nafas dalam ketika 
nyeri 

1.7 Klien mengatakan merasa 
nyaman ketika diberi 
kompres 

 

1.9 Klien melakukan relaksasi 
nafas dalam  

 

2.5 Klien dapat menggunakan 
kruk 

4.4 Klien berjalan dengan 
seimbang menggunakan 
kruk 

3.9 Klien mengatakan rasa sakit 
dikakinya mulai berkurang 



 

1 

 

untuk melaporkan tanda 
dan gejala 

1.11 Meminta klien 
meningkatkan istirahat 

  

 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 

Hari 5  

Sabtu 06 April 
2019 

2.1 Mengukur TD, RR, dan 
Nadi 

 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 

 

 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 

 

1.7 Melakukan kompres 
menggunakan buli-buli 
panas 

 

1.9 Menyarankan klien 
untuk melakukan 
relaksasi nafas dalam 

2.5 Melatih klien dalam 
pemenuhan ADLs 

4.4 Melihat gaya berjalan 
klien 

 

2.1 TD : 110/70 mmHg, RR : 
21x/menit, Nadi : 83x/menit 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti 
ditusuktusuk R= lutut 
sebelah kiri S= skala 4 
menggunakan wong beker 
T= sakit terasa hilang timbul 

1.2 Klien terlihat nyaman ketika 
nyeri berkurang 

 

1.10 Klien mengatakan 
ketika rasa sakit muncul 
akan melakukan relaksasi 
nafas dalam 

1.7 Klien mengatakan merasa 
nyaman ketika diberi 
kompres 

 

1.9 Klien melakukan relaksasi 
nafas dalam saat dilakukan 
kompres  

2.5 Klien menggunakan alat 
bantu jalan untuk berjalan 

4.4 Klien berjalan dengan 
seimbang menggunakan 
kruk 

3.9 Klien mengatakan rasa sakit 
yang dialami  



 

1 

 

3.9 Menginstruksikan klien 
untuk melaporkan tanda 
dan gejala 

1.11 Meminta klien 
meningkatkan istirahat 

 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 

 

 

Klien 2 

Waktu 

Pelaksaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

Senin 01 April 
2019 

1.3 Menggunakan teknik 
komunikasi terapeutik 
untuk mengetahui 
pengalaman nyeri klien 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 
 
 
 
 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

 

1.8 Mengkaji tipe dan 
sumber nyeri untuk 
menentukan intervensi 

 

1.4 Mengkaji kultur yang 
mempengaruhi respon 
nyeri 

 

2.5 Mengidentifikasi 
kemungkinan penyebab 
rasa nyeri 

2.1 Memberikan penilaian 
tentang tingkat 
pengetahuan klien 

1.3 Klien dapat mengulangi 
nama perawat dan mau 
menceritakan rasa nyeri 
yang dirasakan 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti 
ditusuk-tusuk R= lutut 
sebelah kanan S= skala 5 
menggunakan NRS T= tersa 
hilang timbul 

1.2 Klien terlihat meringis dan 
gelisah 

 

1.8 Klien mengatakan rasa sakit 
dirasakan dilutut sebelah 
kiri 

1.4 Klien mengatakan pada 
subuh hari rasa sakit terasa 
dan pada saat cuaca dingin 

2.5 Rasa dingin yang dirasakan 
klien penyebab rasa nyeri 
itu muncul 

2.1 Klien mengatakan ketika 
rasa sakit muncul diberi 



 

1 

 

mengenai kondisi klien 

3.2 mengidentifikasi prilaku 
dan faktor yang 
mempengaruhi resiko 
jatuh 

3.3 Mengidentifikasi 
karakteristik lingkungan 
yang dapat 
menimbulkan potensi 
klien jatuh 

3.1 Mengidentifikasi fisik 
klien yang dapat 
meningkatkan potensi 
jatuh 

1.5 Mengontrol lingkungan 
yang dapat 
mempegaruhi nyeri klien 

1.8 Mengajarkan klien untuk 
teknik relaksasi nafas 
dalam  

1.11 Meminta klien 
untuk beristirahat 

. 
 

minyak tawon dan diururt 

3.2 Lantai rumah klien sedikit 
licin dibagian kamar mandi 

 

3.3 Lingkungan klien bersih, 
tempat tidur klien 
menggunakan spring bed, 
lantai tidak begitu licin 

3.1 Cara berjalan klien tidak 
begitu seimbang  

 

1.5 Meminta klien ketika tidur 
menggunakan selimut 

 

1.8 Klien dapat melakukan 
relaksasi nafas dalam 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 

Hari 2 

Selasa 02 April 
2019 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 
 
 
 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 
klien 

 

1.6 Mengurangi faktor 
penyebab rasa sakit  

 

1.7 Memberikan kompres 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti 
ditusuk-tusuk R= lutut 
sebelah kanan S=skala 5 
menggunakan NRS T= sakit 
terasa hilang timbul 

1.2 Klien terlihat meringis 

 

1.10 Klien mengatakan akan 
melakukan tarik nafas 
dalam 

1.6 Klien mengatakan ketika 
tidur akan menggunakan 
selimut 



 

1 

 

menggunakan buli-buli 
panas 

1.9 Meminta klien relaksasi 
nafas dalam ketika diberi 
kompres 

 

2.6 Menyediakan klien 
informasi mengenai 
kondisi klien 

2.2 Menjelaskan 
patofisiologi dari 
penyakit rematik 

2.3 Menggambarkan tanda 
dan gejala yang biasa 
muncul 

 

2.4 Menggambarkan proses 
penyakit 

2.5 Mendiskusikan dengan 
klien untuk perubahan 
agar tidak menjadi 
penyakit yang 
berkelanjutan 

 

2.6 Mendiskusikan 
penanganan agar tidak 
terjadi penyakit yang 
berkelanjutan 

2.7 Mendiskusikan 
perubahan gaya hidup 
untuk mencegah 
penyakit berkelanjutan 

2.8 Mendiskusikan dengan 
klien terapi yang akan 
dilakukan untuk 
mengurangi rasa sakit 
klien 

1.7 Klien mengatakan sangat 
nyaman diberikan kompres 

1.9 Klien melakukan relaksasi 
nafas dalam bersamaan 
dengan kompres  

2.6 Memberikan pendidikan 
kesehatan tentang rematik 

2.2 Klien mengatakan mengerti 
patofisiologi  

 

2.3 Klien mengatakan sakit 
dikaki dan bengkak 
merupakan gejala yang ada 
pada dirinya 

2.4 Klien mengatakan tidak 
ingin terkena penyakit yang 
berkelanjutan 

2.5 Klien mengatakan ikut 
berpartisipasi untuk 
mencegah penyakit 
berkelanjutan 

 

2.6 Klien mengatakan akan 
melakukan penanganan 
pada gejala yang muncul 
pada dirinya 

2.7 Klien akan berhati-hati 
dalam melakukan aktivitas 
dan akan melakukan 
penanganan untuk gejala 
yang muncul 

2.8 Klien mengatakan dengan 
melakukan kompres klien 
merasa sangat nyaman 



 

1 

 

 

3.6 Menempatkan barang 
klien didekatnya 

3.7 Melihat kemampuan 
klien dalam melakukan 
aktivitas 

3.5 Mendorong klien untuk 
menggunakan alat bantu 
jalan 

 

3.4 Menyarankan perubahan 
dalam gaya berjalan 
klien 

 

1.11 Meminta klien 
untuk beristirahat 

 

 

 

3.6 Klien dapat menjangkau 
barang yang diperlukan 

3.7 Klien dapat berjalan namun 
tidak begitu seimbang 

 

3.8 Klien mengatakan tidak 
ingin menggunakan alat 
bantu jalan kalau dirinya 
masih bisa berjalan 

3.4 Klien mengatakan saat 
berjalan ia selalu berhenti 
sejenak untuk 
mengumpulkan tenaga lagi 

1.11 Klien akan melakukan 
istirahat 

 

Hari 3 

Kamis 04 April 
2019 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 
 
 
 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 
klien 

 
 

1.7 Memberikan kompres 
menggunakan buli-buli 
panas 

1.9 Meminta klien relaksasi 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti 
ditusuk-tusuk R= lutut 
sebelah kanan S= skala 4 
menggunakan NRS T= 
terasa hilang timbul 

1.2 Klien terlihat nyaman rasa 
sakit berkurang 

 

1.10 Klien mengatakan saat 
rasa sakit datang klien 
melakukan tarik nafas 
dalam 

1.7 Klien mengatakan merasa 
nyaman saat diberi kompres 

1.9 Klien melakukan tarik nafas 



 

1 

 

nafas dalam ketika diberi 
kompres 

 

2.9 Menginstruksikan klien 
untuk melaporkan tanda 
gejala yang dialaminya 

 

3.7 Melihat kemampuan 
klien dalam melakukan 
aktivitas 

3.4 Melatih klien melakukan 
keseimbangan dalam 
berjalan 

1.11 Meminta klien 
untuk beristirahat 

 

dalam ketika diberi kompres 

 

2.9 Klien mengatakan rasa 
sakitnya mulai berkurang 

3.7 Klien dapat berjalan namun 
tidak begitu seimbang 

 

3.4 Klien mudah lelah 
melakukan latihan berjalan 

 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 

Hari 4 

Jumat 05 April 
2019 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 
 
 
 
 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 
klien 

 
 

1.7 Memberikan kompres 
menggunakan buli-buli 
panas 

1.9 Meminta klien relaksasi 
nafas dalam ketika diberi 
kompres 

2.9 Menginstruksikan klien 
untuk melaporkan tanda 
gejala yang dialaminya 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti 
ditusuk-tusuk R= lutut 
sebelah kanan S=skala 3 
menggunakan NRS T= 
terasa hilang timbul 

1.2 Klien mengatakan senang 
rasa sakit nya mulai 
berkurang 

1.10 Klien mengatakan akan 
melakukan tarik nafas 
dalam ketika rasa sakit 
muncul 

1.7 Klien mengatakan nyaman 
ketika diberi kompres 

1.9 Klien melakukan tarik nafas 
dalam ketika dikompres 

 

2.9 Klien mengatakan rasa sakit 
yang dialaminya mulai 



 

1 

 

 
 
 

3.7 Melihat kemampuan 
klien dalam melakukan 
aktivitas 

 

3.4 Melatih klien melakukan 
keseimbangan dalam 
berjalan 

1.11 Meminta klien 
untuk beristirahat 

 

berkurang 

 

3.7 Klien berjalan dengan tidak 
seimbang dan ketika 
berjalan lama klien 
merasakan lelah 

3.4 Klien dapat melakukan 
berjalan lurus ditehel besar 

 

 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 

Hari 5 

Sabtu 06 April 

2019 

1.1 Melakukan pengkajian 
nyeri 

 
 
 
 

1.2 Mengobservasi reaksi 
nonverbal dari 
ketidaknyamanan 

 

1.10 Mengevaluasi 
keefektifan kontrol nyeri 
klien 

 

1.7 Memberikan kompres 
menggunakan buli-buli 
panas 

2.9 Menginstruksikan klien 
untuk melaporkan tanda 
gejala yang dialaminya 

3.7 Melihat kemampuan 
klien dalam melakukan 
aktivitas 

 

1.1 Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti 
ditusuk-tusuk R= lutut 
sebelah kanan S=skala 3 
menggunakan NRS T= 
terasa hilang timbul 

1.2 Klien mengatakan senang 
rasa sakit nya mulai 
berkurang 

1.10 Klien mengatakan akan 
melakukan tarik nafas 
dalam ketika rasa sakit 
muncul 

1.7 Klien mengatakan nyaman 
ketika diberi kompres 

2.9 Klien mengatakan rasa sakit 
yang dialaminya berkurang 

3.7 Ketika klien berjalan lama 
klien merasakan lelah 

 

 



 

1 

 

3.4 Melatih klien melakukan 
keseimbangan dalam 
berjalan 

1.11 Meminta klien 
untuk beristirahat 

 

3.4 Klien dapat melakukan 
berjalan lurus ditehel besar 

 

1.11 Klien mengatakan akan 
beristirahat 

 

5) Evaluasi 

4.5 Tabel hasil evaluasi asuhan keperawatan 

Klien 1 

Hari ke Diagnosa Keperawatan 

(kode SDKI) 

Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 

Selasa 02 April 
2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: P = sakit dikaki, Q= seperti 
ditusuk-tusuk, R= lutut sebelah 
kiri, s= skala 6 t= hilang timbul 

O: klien terlihat meringis, lutut 
klien terlihat bengkak 

A: masalah nyeri kronis belum 
teratasi 

P: lanjutkan intervensi  

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk lokal, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas, dan 
faktor prespitasi. 

1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.5 Control lingkungan yang 
dapat memepengaruhi nyeri 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

seperti suhu ruangan, 
pencahayaan dan 
kebisingan. 

1.6 Kurangi factor persitipasi 
nyeri. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
 

 

(D.0054) Gangguan 
mobilitas fisik b.d nyeri 

 

S: klien mengatakan saat 
menggerakkan atau menekuk 
lutut terasa sakit 

O: gerakan klien terbatas 

A: masalah gangguan mobilitas 
fisik belum teratasi 

P: lanjutkan intervensi 

2.1 Monitoring vital sign 
sebelum/sesudah latihan 
dan lihat respon  pasien 
saat latihan  

2.2 Bantu klien untuk 
menggunakan tongkat saat 
berjalan dan cegah terhadap 
cedera 

2.3 Ajarkan klien atau tenaga 
kesehatan lain tentang 
teknik ambulasi 

2.5 Latih klien dalam 
pemenuhan kebutuhan 



 

1 

 

ADLs secara mandiri sesuai 
kemampuan 

 

(D.0111) Defisit 
pengetahuan b.d kurang 
mampu mengingat 

 

S: klien mengatakan mengapa 
kakinya sakit ketika merasakan 
dingin 

O: klien memiliki masalah pada 
memori tidak mampu mengingat 
dengan baik 

A: masalah defisit pengetahuan 
belum tertasi 

P: lanjutkan intervensi 

3.2 Jelaskan patofisiologi dari 
penyakit dan bagaimana hal 
ini berhubungan dengan 
anatomi dan fisiologi, 
dengan cara yang tepat 

3.3 Gambarkan tanda dan gejala 
yang biasa muncul pada 
penyakit, dengan cara yang 
tepat 

3.4 Gambarkan proses penyakit, 
dengan cara yang tepat 

3.6 Sediakan informasi pada 
pasien tentang kondisi, 
dengan cara yang tepat 

3.7 Diskusikan perubahan gaya 
hidup yang mungkin 
diperlukan untuk mencegah 
komplikasi di masa yang 
akan datang dan atau proses 
pengontrolan penyakit. 

3.8 Diskusikan pilihan terapi 
atau penanganan. 

3.9 Instruksikan pasien 



 

1 

 

mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
penggunaan bantu jalan 

S: klien mengatakan memakai 
alat bantu berjalan ketika 
kakinya tidak sakit 

O: skala morse 45 dengan 
kesimpulan resiko jatuh 

A: masalah risiko jatuh belum 
teratasi  

P: lanjutkan intervensi 

4.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

4.5 Mendorong pasien untuk 
menggunakan tongkat atau 
alat pembantu berjalan. 

4.6 Tempat artikel mudah 
dijangkau pasien. 

4.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

Hari 2 

02 April 2019 

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

 

S : klien mengatakan P= sakit 
dikaki, Q= seperti 
ditususk-tusuk, R= kaki dibagian 
lutut kiri S= skala 6 
menggunakan wong beker, T= 
sakit terasa hilang timbul 

O : klien bersikap protektif 

A : masalah nyeri kronis belum 
teratasi 

P : lanjutkan intervensi 



 

1 

 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk lokal, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas, dan 
faktor prespitasi. 

1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.5 Control lingkungan yang 
dapat memepengaruhi nyeri 
seperti suhu ruangan, 
pencahayaan dan 
kebisingan. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
 

(D.0054) Gangguan 
mobilitas fisik b.d nyeri 

 

S : klien mengatakan kakinya 
sakit dan tidak mampu berjalan 

O: Klien sulit mengangkat 
bokong dan menekuk kakinya 

A : masalah gangguan mobilitas 
fisik belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.1 Monitoring vital sign 
sebelum/sesudah latihan 
dan lihat respon  pasien 
saat latihan  

2.2 Bantu klien untuk 
menggunakan tongkat saat 



 

1 

 

berjalan dan cegah terhadap 
cedera 

2.5 Latih klien dalam 
pemenuhan kebutuhan 
ADLs secara mandiri sesuai 
kemampuan 

 

(D.0111) Defisit 
pengetahuan b.d kurang 
mampu mengingat 

 

S: klien mengatakan akan 
mengingat penanganan gejala 

O: klien dapat menjelaskan 
kembali apa yang harus 
dilakukan jika nyeri muncul 

A: masalah defisit pengetahuan 
teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

3.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
penggunaan bantu jalan 

S: klien mengatakan sulit 
menggunakan alat bantu jalan 

O: skala morse 45 dengan 
kesimpulan resiko jatuh 

A: masalah risiko jatuh belum 
teratasi  

P: lanjutkan intervensi 

4.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

4.5 Mendorong pasien untuk 
menggunakan tongkat atau 
alat pembantu berjalan. 
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4.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

Hari 3  

04 April 2019 

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

 

S : klien mengatakan P= sakit 
dikaki, Q= seperti 
ditususk-tusuk, R= kaki dibagian 
lutut kiri S= skala 5 
menggunakan wong beker, T= 
sakit terasa hilang timbul, klien 
mengatakan merasa nyaman rasa 
sakit mulai berkurang 

O : klien terlihat meringis 

A : masalah nyeri kronis teratasi 
sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk lokal, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas, dan 
faktor prespitasi. 

1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
 

(D.0054) Gangguan 
mobilitas fisik b.d nyeri 

S : klien mengatakan nyeri 
berkurang dan akan 
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 menggunakan alat bantu jalan 

O: Klien dapat menggunakan 
alat bantu jalan (kruk) 

A : masalah gangguan mobilitas 
fisik teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.3 Monitoring vital sign 
sebelum/sesudah latihan 
dan lihat respon  pasien 
saat latihan  

2.5 Latih klien dalam 
pemenuhan kebutuhan 
ADLs secara mandiri sesuai 
kemampuan 

 

(D.0111) Defisit 
pengetahuan b.d kurang 
mampu mengingat 

 

S: klien mengatakan akan 
mengingat penanganan gejala 

O: klien dapat menjelaskan 
kembali apa yang harus 
dilakukan jika nyeri muncul 

A: masalah defisit pengetahuan 
teratasi sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

3.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
penggunaan bantu jalan 

S: klien mengatakan akan 
menggunakan alat bantu jalan 
untuk mencegah kejadian jatuh 

O: skala morse 45 dengan 
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kesimpulan resiko jatuh 

A: masalah risiko jatuh teratasi 
sebagian  

P: lanjutkan intervensi 

4.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

4.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

Hari 4 

05 April 2019 

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

 

S : klien mengatakan P= sakit 
dikaki, Q= seperti 
ditususk-tusuk, R= kaki dibagian 
lutut kiri S= skala 5 
menggunakan wong beker, T= 
sakit terasa hilang timbul, klien 
mengatakan merasa nyaman rasa 
sakit mulai berkurang 

O : klien terlihat meringis 

A : masalah nyeri kronis teratasi 
sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk lokal, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas, dan 
faktor prespitasi. 

1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
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farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
 

(D.0054) Gangguan 
mobilitas fisik b.d nyeri 

 

S : klien mengatakan nyeri 
berkurang dan akan 
menggunakan alat bantu jalan 

O: Klien dapat menggunakan 
alat bantu jalan (kruk) 

A : masalah gangguan mobilitas 
fisik teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.1 Monitoring vital sign 
sebelum/sesudah latihan 
dan lihat respon  pasien 
saat latihan  

2.5 Latih klien dalam 
pemenuhan kebutuhan 
ADLs secara mandiri sesuai 
kemampuan 

 

(D.0111) Defisit 
pengetahuan b.d kurang 
mampu mengingat 

 

S: klien mengatakan paham 
dengan kondisinya  

O: klien dapat menjelaskan 
kembali apa yang harus 
dilakukan jika nyeri muncul 

A: masalah defisit pengetahuan 
teratasi 

P: lanjutkan intervensi 

3.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
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tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
penggunaan bantu jalan 

S: klien mengatakan 
menggunakan kruk untuk 
berjalan 

O: skala morse 45 dengan 
kesimpulan resiko jatuh, klien 
dapat menyeimbangkan 
tubuhnya ketika berjalan 

A: masalah risiko jatuh teratasi 
sebagian 

P: lanjutkan intervensi 

4.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

4.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

Hari 5  

06 April 2019 

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

 

S : Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti ditusuktusuk 
R= lutut sebelah kiri S= skala 4 
menggunakan wong beker T= 
sakit terasa hilang timbul,klien 
mengatakan merasa nyaman rasa 
sakit mulai berkurang 

O : klien terlihat meringis 

A : masalah nyeri kronis teratasi 
sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk lokal, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas, dan 
faktor prespitasi. 
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1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
 

(D.0054) Gangguan 
mobilitas fisik b.d nyeri 

 

S : klien mengatakan nyeri 
berkurang dan akan 
menggunakan alat bantu jalan 

O: Klien dapat menggunakan 
alat bantu jalan (kruk) 

A : masalah gangguan mobilitas 
fisik teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.1 Monitoring vital sign 
sebelum/sesudah latihan 
dan lihat respon  pasien 
saat latihan  

2.5 Latih klien dalam 
pemenuhan kebutuhan 
ADLs secara mandiri sesuai 
kemampuan 

 
(D.0111) Defisit 
pengetahuan b.d kurang 
mampu mengingat 

 

S: klien mengatakan paham 
dengan kondisinya  

O: klien dapat menjelaskan 
kembali apa yang harus 
dilakukan jika nyeri muncul 

A: masalah defisit pengetahuan 
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teratasi 

P: hentikan lanjutkan intervensi 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
penggunaan bantu jalan 

S: klien mengatakan 
menggunakan kruk untuk 
berjalan 

O: tidak ada kejadian jatuh 
selama asuhan keperawatan 
berjalan, klien berjalan dengan 
seimbang menggunakan kruk 

A: masalah risiko jatuh teratasi 

P: lanjutkan intervensi 

4.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

 

Klien 2 

Hari ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 

01 April 2019 

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

 

S : Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti ditusuk-tusuk 
R= lutut sebelah kiri S= skala 5 
menggunakan NRS T= tersa 
hilang timbul 

O : klien terlihat meringis dan 
gelisah 

A : masalah nyeri kronis belum 
teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk local, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas dan 
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factor presipitasi. 

1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.6 Kurangi factor persitipasi 
nyeri. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
 

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

S : Klien mengatakan tidak tahu 
harus berbuat apa ketika nyeri 
timbul 

O : Klien terlihat mengusapkan 
minyak tawon pada kakinya dan 
diurut-urut ketika saki 

A : masalah defisit pengetahuan 
belum teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.2 Jelaskan patofisiologi dari 
penyakit dan bagaimana hal 
ini berhubungan dengan 
anatomi dan fisiologi, 
dengan cara yang tepat. 

2.3 Gambarkan tanda dan gejala 
yang biasa muncul pada 
penyakit, dengan cara yang 
tepat. 

2.4 Gambarkan  proses 
penyakit, dengan cara yang 
tepat. 

2.6 Sediakan informasi pada 
pasien tentang kondisi, 
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dengan cara yang tepat. 

2.7 Diskusikan perubahan gaya 
hidup yang mungkin 
diperlukan untuk mencegah 
komplikasi di masa yang 
akan datang dan atau proses 
pengontrolan penyakit. 

2.8 Diskusikan pilihan terapi 
atau penanganan. 

2.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
riwayat jatuh 

S : Klien mengatakan pernah 

jatuh dikamar mandi 

O : skala morse skor 55 dengan 

kesimpulan resiko jatuh 

A : masalah risiko jatuh belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

3.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

3.5 Mendorong pasien untuk 
menggunakan tongkat atau 
alat pembantu berjalan. 

3.6 Tempat artikel mudah 
dijangkau pasien. 

3.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya.   

 

Hari 2 (D.0078) Nyeri kronis b.d S : Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti ditusuk-tusuk 
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02 April 2019 agen pencedera fisiologis R= lutut sebelah kanan S=skala 
5 menggunakan NRS T= sakit 
terasa hilang timbul 

O : klien terlihat meringis  

A : masalah nyeri kronis belum 
teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk local, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas dan 
factor presipitasi. 

1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
(D.0111) Defisit 
pengetahuan b.d kurang 
terpapar informasi 

S : Klien mengatakan paham 
tentang kondisi yang dialaminya 
saat ini dan mau melakukan 
penanganan untuk gejala yang 
dialaminya 

O : Klien mau ikut berpartisipasi 
dalam penanganan gejala yang 
dialaminya 

A : masalah defisit pengetahuan 
teratasi sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

2.9 Instruksikan pasien 
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mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
riwayat jatuh 

S : Klien mengatakan pernah 

jatuh dikamar mandi 

O : klien dapat berjalan namun 

tidak tahan berjalan terlalu lama 

A : masalah risiko jatuh belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

3.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

3.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

Hari 3  

04 April 2019 

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

S : Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti ditusuk-tusuk 
R= lutut sebelah kanan S= skala 
4 menggunakan NRS T= terasa 
hilang timbul 

O : klien terlihat senang rasa 
sakitnya mulai berkurang 

A : masalah nyeri kronis teratasi 
sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk local, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas dan 
factor presipitasi. 
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1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.9 Ajarkan tentang teknik non 
farmakologi. 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 
(D.0111) Defisit 
pengetahuan b.d kurang 
terpapar informasi 

S : Klien mengatakan paham 
tentang kondisi yang dialaminya 
saat ini dan mau melakukan 
penanganan untuk gejala yang 
dialaminya 

O : Klien dapat melakukan 
penanganan dengan sendiri 

A : masalah defisit pengetahuan 
teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
riwayat jatuh 

S : Klien mengatakan pernah 

jatuh dikamar mandi 

O : klien dapat berjalan namun 

tidak tahan berjalan terlalu lama 

A : masalah risiko jatuh belum 

teratasi 

P : lanjutkan intervensi 
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3.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

3.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

Hari 4 

05 April 2019 

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

S : Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti ditusuk-tusuk 
R= lutut sebelah kanan S=skala 
3 menggunakan NRS T= terasa 
hilang timbul 

O : klien terlihat senang rasa 
sakitnya mulai berkurang 

A : masalah nyeri kronis teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

1.1 Lakukan pengkajian nyeri 
secara komprehensif 
termasuk local, 
karakteristik, durasi, 
frekuensi, kualitas dan 
factor presipitasi. 

1.2 Observasi rekasi nonverbal 
dari ketidaknyamanan. 

1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.10 Evaluasi keefekan 
control nyeri. 

1.11 Tingkatkan istirahat. 

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

S : Klien mengatakan paham 
tentang kondisi yang dialaminya 
saat ini dan mau melakukan 
penanganan untuk gejala yang 
dialaminya 

O : Klien dapat melakukan 
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penanganan dengan sendiri 

A : masalah defisit pengetahuan 
teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
riwayat jatuh 

S : Klien mengatakan pernah 

jatuh dikamar mandi 

O : klien dapat berjalan lurus 

ditehel besar 

A : masalah risiko jatuh teratasi 

sebagian 

P : lanjutkan intervensi 

3.4 Sarankan perubahan dalam 
gaya berjalan kepada 
pasien. 

3.7 Memantau kemampuan 
untuk menstransfer dari 
tempat tidur ke kursi dan 
demikian pula sebaliknya. 

Hari 5 

06 April 2019 

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

S : Klien mengatakan P= sakit 
dikaki Q= seperti ditusuk-tusuk 
R= lutut sebelah kanan S=skala 
3 menggunakan NRS T= terasa 
hilang timbul 

O : klien terlihat senang rasa 
sakitnya mulai berkurang 

A : masalah nyeri kronis teratasi 

P : lanjutkan intervensi 
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1.7 Pilih dan lakukan 
penanganan nyeri 
(Farmakologi, non 
farmakologi dan inter 
personal). 

1.11 Tingkatkan istirahat. 

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

S : Klien mengatakan paham 
tentang kondisi yang dialaminya 
saat ini dan mau melakukan 
penanganan untuk gejala yang 
dialaminya 

O : Klien dapat melakukan 
penanganan dengan sendiri 

A : masalah defisit pengetahuan 
teratasi 

P : lanjutkan intervensi 

2.9 Instruksikan pasien 
mengenai tanda dan gejala 
untuk melaporkan pada 
pemberi perawatan 
kesehatan, dengan cara yang 
tepat. 

 

(D.0143) Risiko jatuh b.d 
riwayat jatuh 

S : Klien mengatakan pernah 

jatuh dikamar mandi 

O : klien tidak mengalami 

kejadia jatuh saat asuhan 

keperawatan berjalan 

A : masalah risiko jatuh teratasi 

P : hentikan intervensi 

 

 



 

1 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Nyeri kronis (D.0078) 

Berdasarkan hasil pengkajian keperawatan pada tanggal 01 April 2019 sampai 

dengan 06 April 2019 yang didapatkan dari dua responden sebagai berikut Ny.A 

mengatakan sering mengalami sakit dikaki bagian lutut sebelah kiri sakit terasa seperti 

ditusuk-tusuk sakit terasa pada subuh hari klien menanyakan mengapa kakinya sakit 

dan ketika klien merasakan dingin skala nyeri dilihat dari wong beker skala 6, ketika 

sakit datang klien mengatakan hanya membiarkannya saja dan terkadang 

mengusap-usap bagian yang sakit, klien tidak mau perawat memegang kakinya atau 

menggerakkan kakinya dikarenakan klien merasakan sakit klien terlihat meringis dan 

gelisah sedangkan Ny.G mengatakan sering mengalami sakit dikaki bagian lutut 

sebelah kanan sakit terasa seperti ditusuk-tusuk sakit terasa pada subuh hari klien 

mengatakan mengapa kakinya terasa sakit dan ketika klien merasakan dingin skala 

sakit yang dirasakan klien berada pada angka 5, ketika sakit datang klien mengatakan 

memberikan minyak tawon agar rasa sakitnya berkurang karea klien tidak tahu harus 

berbuat apa ketika kakinya sakit, Klien terlihat meringis dan gelisah. Kemudian setelah 

didapatkan data dirumuskan rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan 

kebutuhan kedua klien dan penulis melakukan tindakan keperawatan yang sesuai 

dengan rencana tindakan keperawatan yaitu melakukan pengkajian nyeri secara 

komprehensif, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, dan memberikan kompres 
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dengan buli-buli panas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5x24 jam 

didapatkan evaluasi untuk klien Ny.A mengatakan P: kakinya sakit Q: seperti 

ditusuk-tusuk R: lutut sebelah kiri S: skala 4 menggunakan wong beker T: sakit terasa 

hilang timbul dan klien merasa nyaman rasa sakit mulai berkurang dan untuk evaluasi 

Ny.G mengatakan P: sakit dikaki Q: seperti ditusuk-tusuk R: lutut sebelah kanan S: 

skala 3 menggunakan NRS T: sakit terasa hilang timbul, klien terlihat senang rasa 

sakitnya berkurang.  

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Smeltzer (2001) bahwa penggunaan 

panas mempunyai keuntungan meningkatkan aliran darah ke suatu area dan 

memungkinkan dapat turut menurunkan nyeri. Penulis berasumsi bahwa, dari hasil 

tindakan keperawatan yang telah dilakukan selama 5x24 jam diagnosa nyeri kronis 

pada klien Ny.A masalah sudah teratasi sebagian dan untuk klien Ny.G masalah sudah 

teratasi, kedua klien dapat melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan cara 

mengompres menggunakan buli-buli panas untuk meminimalisir rasa nyeri yang ada. 

Dari data yang didapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil pada rencana 

tindakan keperawatan yang diinginkan penulis. 
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4.2.2 Gangguan mobilitas fisik (D.0054) 

Berdasarkan hasil pengkajian keperawatan selama 5x24 jam pada tanggal 01 April 

2019 sampai dengan 06 April 2019 didapatkan data dari responden sebagai berikut, 

klien Ny.A mengatakan saat menggerakkan atau menekuk lutut terasa sakit, klien 

mengatakan tidak mau melakukan pergerakan yang membuat kakinya sakit, klien 

mengalami kelemahan otot yang akan menghambat aktivitas sehari-hari klien dan 

ketika kaki klien tidak terasa sakit, klien akan menggunakan alat bantu jalan. Dari data 

tersebut dirumuskanlah rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan 

klien yaitu memonitor tanda vital klien mengkaji kemampuan klien dalam mobilisasi, 

membantu klien menggunakan alat bantu jalan. Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 5x24 jam pada evaluasi hari ke 5 klien mengatakan dapat 

menggunakan alat bantu jalan karena rasa sakit yang dirasakan berkurang. 

Sesuai dengan yaang dikemukakan Smeltzer & Bare (2002) yang menyatakan 

ketika penyakit ini aktif gejala kelelahan, kehilangan energi, nyeri otot dan sendi dan 

kekakuan. Penulis berasumsi bahwa dari hasil tindakan keperawatan yang telah 

dilakukan selama 5x24 jam diagnosa gangguan mobilitas fisik pada klien Ny.A 

tersebut masalah teratasi karena klien dapat menggunakan alat bantu jalan ketika rasa 

sakit dikakinya berkurang. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan penulis pada tujuan 

dan kriteria hasil pada rencana tindakan keperawatan. 
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4.2.3 Defisit pengetahuan (D.0111) 

Berdasarkan hasil pengkajian keperawatan pada tanggal 01 April 2019 sampai 06 

April 2019 didapatkan data pada kedua klien dengan latar belakang yang tidak 

bersekolah, klien Ny.A mengatakan mengapa kakinya terasa skit ketika klien 

merasakan dingin dan ketika rasa sakit datang klien mengatakan tidak tahu cara 

mengatasi rasa sakitnya. Klien Ny.G mengatakan klien tidak tahu cara mengatasi rasa 

sakit yang dirasakan, dan bertanya mengapa rasa sakit muncul ketika klien merasakan 

dingin.  

Dari data tersebut di rumuskan rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan 

kebutuhan kedua klien yaitu mengkaji penilaian tentang tingkat pengetahuan tentang 

proses penyakit rematik, mengkaji latar belakang pendidikan klien, menyediakan 

materi dan media pendidikan kesehatan tentang rematik, dan menjelaskan tentang 

penyakit dengan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami. Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 5x24 jam pada evaluasi hari ke 5 setelah dilakukan 

tindakan keperawatan klien Ny.A mengatakan paham dengan kondisi yang dialami dan 

klien Ny.G mengatakan paham tentang kondisi yang dialaminya saat ini dan mau 

melakukan penanganan untuk gejala yang dialaminya. 

Berdasarkan diagnosa diatas sesuai dengan Kurniawati (2014) mengemukakan 

penatalaksanaan yang dilakukan dengan non farmakologi meliputi pendidikan 

kesehatan dan memberikan gambaran tentang penyakit rematik dengan memberika 



 

1 

 

informasi mengenai penyakit rematik, dengan tujuan agar pengetahuan lansia dapat 

meningkat mengenai penyakit rematik tersebut. 

Penulis berasumsi bahwa dari hasil tindakan keperawatan yang telah dilakukan 

selama 5x24 jam pada kedua klien yang mana masing-masing mengatakan klien 

memahami materi yang telah disampaikan sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil pada 

rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan penulis. 

4.2.4 Risiko jatuh (D.0143) 

Berdasarkan hasil pengkajian pada tanggal 01 April 2019 sampai 06 April 2019 

didapatkan data klien Ny.A mengatakan memakai alat bantu jalan ketika berjalan dan 

ketika kakinya tidak sakit , klien mengalami risiko jatuh dengan skala morse 45 dan 

klien Ny.G mengatakan pernah jatuh dikamar mandi, klien mengalami risiko jatuh 

dengan skala morse 40. Dari data tersebut dirumuskan rencana tindakan keperawatan 

yang sesuai dengan data kedua klien yaitu mengidentifikasi potensi jatuh klien, 

menyarankan perubahan cara berjalan, memantau tidak ada kejadian jatuh pada kedua 

klien. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 5x24 jam pada evaluasi hari ke 

5, klien Ny.A mengatakan klien menggunakan alat bantu jalan untuk mengurangi 

risiko jatuh dan tidak ada kejadian jatuh pada saat asuhan keperawatan terlaksana, dan 

untuk klien Ny.G mengatakan tidak ada kejadian jatuh selama asuhan keperawatan 

terlaksana. 
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Berdasarkan diagnosa diatas, sesuai dengan Watson (2003) yang mengemukakan 

lansia yang mengalami nyeri pada persendian mengalami kesulitan dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari, mereka menjadi immobilisasi bahkan mereka masih dapat 

berjalan dengan menggunakan kaki yang tidak sakit, bagian yang sakit menjadi sering 

tidak digunakan sehingga dapat menyebabkan atrofi pada otot. Risiko untuk lansia 

jatuh juga besar mengingat ada salah satu anggota tubuh yang sakit. Lansia jika tidak 

dapat mobilisasi hanya tirah baring dapat menyebabkan lasia tersebut terkena 

pneumonia. 

Penulis berasumsi bahwa dari hasil tindakan keperawatan yang telah dilakukan 

selama 5x24 jam masalah teratasi pada kedua klien dilihat tidak ada kejadian jatuh, 

kedua klien mau ikut mencegah kejadian jatuh, dan kedua klien dapat 

menyeimbangkan badannya ketika berjalan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus asuhan keperawatan pada lansia dengan rheumatoid 

arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda Kalimantan Timur 

tahun 2019, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Hasil pengkajian yang didapatkan dari kedua kasus menunjukkan adanya 

tanda dan gejala yang sama dirasakan oleh kedua klien, keluhan yang dirasakan 

oleh kedua klien nyeri sendi, pembengkakan, rasa nyeri yang muncul dipengaruhi 

oleh suhu dingin, yang membedakan hanya saja lokasi rasa nyeri tersebut untuk 

klien 1 rasa nyeri dibagian lutut sebelah kiri dan untuk klien 2 rasa nyeri dibagian 

lutut sebelah kanan. Hal ini menunjukkan jika seseorang rheumatoid arthritis 

memiliki kemungkinan akan muncul masalah dan keluhan yang sama dirasakan 

oleh penderita. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan yang muncul pada kedua klien umumnya sama. 

Namun ada satu diagnosa yang berbeda antara kedua klien tersebut yaitu pada 

klien 1 terdapat diagnosa gangguan mobilitas fisik sedangkan klien 2 tidak 

memiliki masalah pada gangguan mobilitas fisik. Diagnosa ini muncul pada klien 

disebabkan adanya tanda dan gejala serta keluhan yang sama dirasakan oleh klien. 
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5.1.3 Hasil dari rencana tindakan keperawatan ditentukan sesuai dengan diagnosa 

yang muncul pada kedua klien, perencanaan berupa tindakan yang akan dilakukan 

untuk menangani masalah yang telah terjadi dan mencegah masalah baru muncul. 

5.1.4 Tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan 

yang telah penulis susun. tindakan keperawatan yang dilakukan sejak 01 April 

2019 sampai 06 April 2019 berupa melakukan pengkajian, memberikan 

pendidikan kesehatan, memberikan penanganan mengenai gejala yang didapat 

pada klien. 

5.1.5 Evaluasi yang dilakukan pada kedua kasus dilakukan selama 5 hari oleh 

penulis, hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua klien menunjukkan 

adanya perkembangan dilihat dari evaluasi SOAP analisa perdiagnosa 

menunjukkan masalah yang teratasi dan masalah teratasi sebagian.  

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi tempat penelitian 

Bagi Panti Tresna Werdha Nirwana Puri Samarida diharapkan adanya perhatian 

khusus untuk penderita rheumatoid arthritis 
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5.2.2 Bagi institusi pendidikan  

Hasil asuhan keperawatan diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengajar 

serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan topic asuhan 

keperawatan lansia dengan rheumatoid arhritis bagi dosen dan mahasiswa di 

lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim. 

5.2.3 Bagi pengembangan dan studi kasus selanjutnya 

1) Untuk melakukan pengkajian dapat menggunakan pendekatan proses 

keperawatan secara komprehensif agar memperoleh data yang akurat dan perawat 

mampu meningkatkan kemampuan interpersonal serta sarana prasarana yang 

menunjang untuk melakukan pengkajian dan menentukan diagnosa yang muncul 

dari pengkajian yang dilakukan. 

2) Dalam menentukan diagnosa keperawatan harus sesuai dengan pengkajian yang 

telah dilakukan agar diagnosa yang muncul ditunjang dengan data yang sinkron. 

3) Dalam membuat perencanaan keperawatan, perawat harus menyesuaikan dengan 

masalah yang muncul pada klien dan menentukan tujuan dan kriteria hasil yang 

ingin dicapai oleh masing-masing diagnosa yang muncul. 

4) Pada proses tindakan keperawatan perawat sebagai Health educator sebaiknya 

memberikan pendidikan kesehatan disesuaikan dengan tingkat pengetahuan klien 

dan memberikan tindakan penanganan mengenai tanda dan gejala yang muncul. 
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5) Pada saat melakukan evaluasi, perawat harus benar-benar memperhatikan 

pencapaian tujuan dalam perencanaan dan tanggapan klien sehingga pemberi 

asuhan keperawatan lebih optimal. 

 

 

  



 

1 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afriyanti, FN (2009). Tingkat pengetahuan lansia tentang penyakit rheumatoid arthritis 
di panti sosial tresna werdha (PSTW), Jakarta:Cendekia academia.edu. 

Artinawati, sri (2014). Asuhan keperawatan gerontik, bogor, IN MEDIA. 

Chintyawati, cicy. (2014). hubungan antara nyeri reumatoid arthritis dengan 
kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia di posbindu karang 
mekar wilayah kerja puskesmas pisangan tangerang selatan, Tanggerang: 
cendekia 15-19. 

Corwin, elizabeth j. (2009). buku saku patofisiologi, Jakarta: Egc 347. 

Debora, oda. (2012). Proses keperawatan dan pemeriksaan fisik, Jakarta: salemba 
medika. 

D mutiatikum, rabea pangerti yekti. (2009). faktor-faktor berhubungan dengan 
penyakit sendi berdasarkan riskesdas 2007-2008, jakarta: Cendekia, Bul. Penelit. 

Kesehat. Supplement 2009 : 32. 

Kusuma, hardhi. Amin huda. (2016). asuhan keperawatan praktis berdasarkan 

penerapan diagnosa nanda, NIC, NOC dalam berbagai kasus, edisi revisi jilid 2, 
jogjakarta: mediaction. 

Majid, yudi abdul, evi susanti (2018) pengaruh pendidikan kesehatan dengan media 
kalender terhadap peningkatan pengetahuan lansia tentang penatalaksanaan 
rematik. Babul ilmi jurnal ilmiah multi sciencekesehatan 

Marwoto, dkk. (2010) buku ajar patologi II (khusus) edisi ke-1, jakarta. 

Moloeng (1999) Metodologi penelitian, bandung:cendekia. 

Nainggolan, olwin. (2012). prevalensi dan determinan penyakit rematik di indonesia. 
Cendekia majalah kedokteran indonesia 59 (12), 588-594. 

Nanda internasional. (2015). diagnosis keperawatan definisi & klasifikasi  2015-2017 

edisi 10. jogjakarta: EGC. 

Ningsih, Nurna. Lukman (2012). asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan 

sistem muskuloskeletal. Jakarta: salemba medika 216-223. 

PPNI. (2017). Standar diagnosis keperawatan indonesia. Jakarta selatan: EGC. 

Rachmawati, imami nur & yati afiyanti. (2014). metodologi penelitian kualitatif dalam 

riset keperawatan, jakarta, rajagrafindo persada. 

http://www.academia.edu/download/35162065/Tingkat_Pengetahuan_Lansia_tentang_Reumathoid_Artritis.pdf
http://www.academia.edu/download/35162065/Tingkat_Pengetahuan_Lansia_tentang_Reumathoid_Artritis.pdf


 

1 

 

Rahayu, novi widyastuti, setyo tri wibowo. (2009). efektifitas pemberian olesan jahe 
merah terhadap penurunan keluhan nyeri sendi pada lansia di panti sosial tresna 
werdha budhi luhur yogyakarta. Universitas’ aisyiyah yogyakarta. 

Rustika, sudibyo supardi (2013). metodologi riset keperawatan. Jakarta: trans info 
media. 

Syafei, C. (2010). Permasalahan Penyakit Rematik dalam Sistem Pelayanan 
Kesehatan, Sumatra Utara: academia.edu cendekia. 

Syarifah, aini t. (2010). Pengaruh kompres hangat terhadap perubahan tingkat nyeri 
pasien rematik di kelurahan koto panjang ikur koto tangah padang, Padang: 
Cendekia, 1-2. 

Swarjana, I ketut (2015). metodologi penelitian kesehatan. yogyakarta: penerbit andi. 

Udiyani, Ritna. (2018). Pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri 
rematik pada lansia. batulicin: cendekia Jurnal darul azhar 5 (1) : 72. 

 

 



 

 

Lembar Observasi Skala Nyeri 

 

Data Responden Klien 1 

Nama : Ny.A 

Usia : 69 Tahun 

Suku : Banjar 

 

Tindakan 
Skala Nyeri 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Pertemuan 

4 

Pertemuan 

5 

Sebelum 

Tindakan 

Skala 6 Skala 6 Skala 5 Skala 5 Skala 4 

Sesudah 

Tindakan 

Skala 6 Skala 6 Skala 5 Skala 5 Skala 4 

 

Data Responden Klien 2 

Nama : Ny.G 

Usia : 75 Tahun 

Suku : Jawa 

 

Tindakan 
Skala Nyeri 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Pertemuan 

4 

Pertemuan 

5 

Sebelum 

Tindakan 

Skala 5 Skala 5 Skala 4 Skala 3 Skala 3 

Sesudah 

Tindakan 

Skala 5 Skala 5 Skala 4 Skala 3 Skala 3 

 



 

 

Lembar Pengkajian Skala Morse 

 

 

  

Klien 1 

Faktor 

risiko 
Skala 

Skor 

Hasil Standar 

Riwayat 

jatuh yang 

baru atau 3 

bulan 

terakhir 

Ya  25 

tidak   0 0 

Diagnosa 

sekunder 

lebih dari 1 

diagnosa 

Ya  15 

tidak   0 0 

Menggunak

an alat 

bantu 

Berpegangan pada benda-benda sekitar  30 

Kruk, tongkat, walker 15 15 

Menggunak

an  IV dan 

cateter  

Bedrest/ dibantu perawat 0 0 

Ya  20 

Kemampua

n berjalan 

tidak    0 

Gangguan (pincang/ diseret) 20 20 

Status 

mental 

Lemah  10 10 

Normal/ bedrest/ immobilisasi  0 

Tidak sadar akan kemampuan / post op 24 jam  15 

Orientasi sesuai kemampuan diri  0 

Total skor 45  



 

 

 

  

Klien 2 

Faktor 

risiko 
Skala 

Skor 

Hasil Standa

r 

Riwayat 

jatuh yang 

baru atau 3 

bulan 

terakhir 

Ya 25 25 

tidak    0 

Diagnosa 

sekunder 

lebih dari 1 

diagnosa 

Ya  15 

tidak   0 0 

Menggunak

an alat 

bantu 

Berpegangan pada benda-benda sekitar 15 30 

Kruk, tongkat, walker  15 

Menggunak

an  IV dan 

cateter  

Bedrest/ dibantu perawat 0 0 

Ya  20 

Kemampua

n berjalan 

tidak    0 

Gangguan (pincang/ diseret) 10 20 

Status 

mental 

Lemah   10 

Normal/ bedrest/ immobilisasi  0 

Tidak sadar akan kemampuan / post op 24 jam  15 

Orientasi sesuai kemampuan diri  0 

Total skor 50  



 

 

Satuan Acara Penyuluhan 

 

Topik   : Rematik 

Sub pokok bahasan : 1.    Pengertian rematik 

  2.    Faktor resiko timbulnya penyakit 

  3.    Tanda dan gejala 

  4.    Hal yang bisa dilakukan agar rematik tidak kambuh 

  6.    Kegiatan yang tidak boleh dilakukan 

  7.    Cara mengatur lingkungan 

 

Sasaran  : Klien Ny.A dan Ny.G 

Hari/tanggal  : Selasa 02 April 2019 

Waktu   : 09:00 

Tempat  : Wisma Kamboja dan Wisma Anggrek 

 

A.    TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.    Tujuan Umum 

Diharapkan setelah mendapatkan penyuluhan selama 1x15 menit, 

keluarga bpk A mampu memahami tentang rematik dan cara menghindari 

rematik. 

2.    Tujuan Pembelajaran Khusus 

Diharapkan setelah mendapatkan penyuluhan, masyarakat yang hadir 

dapat: 

a.    Menjelaskan pengertian rematik 

b.    Menyebutkan faktor resiko timbulnya penyakit 

c.    Menyebutkan tanda dan gejala 

d.    Menyebutkan hal yang bisa dilakukan agar rematik tidak kambuh 

e.    Menyebutkan makanan yang harus dihindari 

f.     Menyebutkan kegiatan yang tidak boleh dilakukan 



 

 

g.    Menyebutkan cara mengatur lingkungan 

 

B.   KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1.    Materi 

a.    Pengertian rematik  

b.    Faktor resiko timbulnya penyakit 

c.    Tanda dan gejala 

d.    Hal yang bisa dilakukan agar rematik tidak kambuh 

e.    Makanan yang harus dihindari 

f.     Kegiatan yang tidak boleh dilakukan 

g.    Cara mengatur lingkungan 

2.    Metode Pembelajaran 

         Ceramah 

         Presentasi 

         Tanya Jawab 

 

C.   SASARAN 

         Keluarga Bpk A 

 

 

D.   KEGIATAN PENYULUHAN 

No. Tahap/Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Sasaran 

 Pembukaan 

(5 menit) 

1.    Pra Penyuluhan 

         Persiapan Satuan 

Penyuluhan 

         Persiapan Media 

         Persiapan Audiens 

         Persiapan Lingkungan 

 

 

2.    Membuka Penyuluhan 

 

         Peserta mulai 

menempat tempat 

duduk 

 

 

 

 

 



 

 

         Memberikan Salam 

Pembuka Kepada keluarga bpk 

A 

         Memperkenalkan Diri 

         Menjelaskan Maksud 

dan Tujuan Penyuluhan 

         Melakukan Apersepsi 

 

         Menjawab 

Salam 

 

         Menyimak 

         Memperhati

kan 

 

         Mengetahui 

 Isi Acara 

(10 menit) 

Menjelaskan materi penyuluhan 

secara berurutan dan teratur. 

1. Menjelaskan pengertian rematik 

2. Menyebutkan faktor resiko 

timbulnya penyakit 

3. Menyebutkan tanda dan gejala 

4. Menyebutkan hal yang bisa 

dilakukan agar rematik tidak 

kambuh 

6. Menyebutkan kegiatan yang 

tidak boleh dilakukan 

7. Menyebutkan cara mengatur 

lingkungan 

 

         Menyimak 

dan memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penutup 

(5 menit) 

 

         Evaluasi 

         Sasaran dan 

penyuluhan menyimpulkan 

bersama-sama mengenai 

materi penyuluhan 

         Tanya Jawab 

         Salam penutup 

 

         Peserta 

menyebutkan 

kembali materi yang 

sudah di jelaskan 

         Peserta 

berdiskusi 

         Peserta 



 

 

menjawab salam 

 

 

 

E.    EVALUASI 

1.      Prosedur : Post test 

2.      Jenis test : Lisan 

3.      Bentuk : Materi 

a. Menjelaskan pengertian rematik  

b. Menyebutkan faktor resiko timbulnya penyakit 

c. Menyebutkan tanda dan gejala 

d. Menyebutkan hal yang bisa dilakukan agar rematik tidak kambuh 

e. Menyebutkan hal yang bisa dilakukan agar rematik tidak kambuh 

f. Menyebutkan kegiatan yang tidak boleh dilakukan 

g. Menyebutkan cara mengatur lingkungan 

 

F. MEDIA PENYULUHAN 

 Lembar balik 

 

 

 

Materi 

Rematik 

A.    Pengertian Rematik 

   Penyakit kelainan pada sendi yang menimbulkan nyeri dan kekakuan 

terutama pada sensi-sendi  

B.     Faktor resiko timbulnya penyakit 



 

 

1.   Umur 

2.   Trauma(jatuh,terbentur) 

3.   Keturunan 

4.   Kelainan bawaan pada tulang 

5.   Kegemukan 

 

C.   Tanda dan gejala 

1.   Nyeri sendi 

2.   Kekakuan sendi 

3.   Kemerahan pada sendi 

4.   Bengkak pada sendi 

5.   Kelemahan pada otot 

6.   Gangguan gerak 

 

D.   Beberapa hal yang bisa dilakukan agar rematik tidak kambuh 

1.    Lakukan aktivitas fisik 

        Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa olahraga dapat memperburuk 

sendi, tetapi sangat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rematik membantu 

mengurangi rasa sakit, kelelahan, meningkatkan fleksibilitas gerak dan kekuatan, 

serta membuat rematik lebih baik secara keseluruhan. 

Tiga jenis latihan yang baik untuk rematik adalah latihan gerak, latihan penguatan 

dan latihan daya tahan (kardio atau aerobik). Aerobik air adalah pilihan yang sangat 

baik karena dapat meningkatkan jangkauan gerak dan daya tahan sambil menjaga 

berat badan dari sendi tubuh bagian bawah. Berjalan kaki, berenang, bersepeda dan 

berkebun juga merupakan aktivitas yang menyenangkan dan dapat membantu 

meringankan nyeri di sendi. 

2.    Lindungi Sendi 

 Pelajari mekanika tubuh yang tepat, ini berguna untuk mengurangi stres pada 



 

 

sendi. Hindari gerakan-gerakan yang kiranya dapat membahayakan sendi, karena 

sendi akan lebih renta terhadap kerusakan ketika bengkak dan sakit. Hindari pula 

meletakkan sendi pada posisi yang sama dalam jangka waktu lama. Bangun dan 

bergeraklah agar sendi tidak kaku. Istirahatlah sebelum kita merasa lelah atau sakit. 

 

3.    Menjaga Berat Badan 

 Jagalah berat badan agar tidak melebihi batas ideal. Berat badan tidak hanya 

membantu membuat penampilan kita lebih baik, tetapi juga membantu sendi 

merasa lebih baik. Mengurangi berat badan dapat membantu mengurangi stres 

sendi dan rasa sakit. Selain itu, menjaga berat badan juga menghindarkan dari 

penyakit serius seperti penyakit jantung dan diabetes. 

 

4.    Atur Pola Makan 

 Makan makanan yang bervariasi dengan perbanyak buah-buahan dan sayuran, 

protein tanpa lemak, juga susu tanpa lemak. Pastikan kita mendapatkan cukup 

vitamin C, vitamin D dan kalsium. Lemak ikan yang banyak mengandung asam 

lemak omega 3 juga dapat mengurangi peradangan di sendi. 

 

5.    Berhenti Merokok 

 Tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, berhenti merokok juga akan 

mengurangi risiko komplikasi rematik. Selain itu, berhenti merokok juga 

mengurangi risiko terkena kanker paru-paru, emphysema, dan masalah pernapasan 

lainnya serta penyakit jantung. 

 

6.    Mandi Air Hangat 

 Jika kita merasa lelah dan pegal, mandi air hangat sebelum tidur dapat 

membantu membuat rileks dan merasa lebih baik. Pijat ringan juga dapat 

membantu meningkatkan energi dan fleksibilitas. 

Selain melakukan hal-hal tersebut, kita juga bisa mencoba beberapa jenis makanan 

dan minuman yang efektif untuk membantu penyembuhan sakit akibat radang sendi. 

- Alpukat. Kita tidak akan menderita rematik atau arthritis selama rajin 



 

 

mengonsumsi alpukat matang secara teratur. Lemak yang dikandungnya mampu 

memberikan lubrikasi secara alami persendian tulang seperti leher, siku, 

pergelangan tangan, pinggul, lutut, pergelangan kaki. 

- Jus apel. Minum jul apel yang diragikan (fermentasi) setengah cangkir, dua kali 

sehari akan membantu penyembuhan sakit radang sendi. 

- Asparagus. Bisa untuk mengobati rematik. 

- Stroberi atau buah beri lain. Buah beri baik untuk penyembuhan rematik. Bisa 

dikonsumsi sebagai buah atau jus. 

- Jus semangka. Untuk arthritis karena kelebihan asam urat. Segelas jus semangka 

(tanpa biji) pagi dan malam akan membantu mendorong keluar kelebihan 

akumulasi asam urat 

E. Cara mengatur lingkungan 

1.    Hindari lantai yang licin 

2.    Penerangan yang cukup 

3.    WC dibuat duduk 

F. Ramuan tradisional untuk mengatasi rematik dan cara  pengolahannya 

1. Ramuan I (Jahe) 

 Jahe 2 jari tangan, kayu manis 1 jari tangan, kencur 10 biji, cengkeh 10 biji, 

air 3 gelas 

 Jahe dan kencur dicuci bersih lalu dikupas dan diiris tipis. 

 Cengkeh dan kayu manis dicuci bersih. Kemudian campurkan dengan 

jahe dan kencur yang telah diiris halus serta air sebanyak 3 gelas. 

 Kemudian semua bahan yang telah dicampurkan direbus. Air rebusan 

sisakan sampai menjadi satu gelas.  



 

 

 Air rebusan tersebut dapat diminum 3 kali sehari sebanyak satu gelas. Air 

rebusan tersebut dapat juga ditambahkan madu atau gula batu agar tidak 

terlalu pahit. 

 

2. Ramuan II (Buah Mahkota Dewa) 

 Sebanyak 2 buah mahkota dewa diiris tipis tetapi tidak mengenai bijinya, 

kemudian dijemur sampai dengan kering. 

 Setelah kering, diambil sebanyak ukuran 1 buah utuh untuk direbus 

dengan air  

   sebanyak 3 gelas sampai didapat hasilnya sebanyak 1 gelas. 

 Selanjutnya hasil yang satu gelas diminum 3 kali dalam sehari 

 Bisa digunakan sebagai pengganti bubuk teh karena baunya wangi.  

 

3. Ramuan III ( Daun Singkong) 

 Sebanyak 5 lembar daun singkong, 15 gram jahe dan kapur sirih 

secukupnya, dihaluskan dan ditambahkan air secukupnya. Setelah diaduk, 

ramuan tersebut dioleskan pada bagian tubuh yang sakit 

 

4. Ramuan IV (Daun Belimbing Wuluh) 

 Sebanyak 100 gram daun muda belimbing wuluh, 10 biji cengkeh, dan 15 

biji merica dicuci lalu digiling halus, tambahkan cuka secukupnya sampai 

menjadi adonan seperti bubur. Oleskan adonan bubur tersebut tadi ke 

daerah yang saki 
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SOP Kompres Buli-buli Panas 

  

Pengertian Kompres panas kering adalah suatu tindakan mandiri keperawatan 

berupa kompres panas kering dengan tindakan mengompres bagian 

yang nyeri yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan 

nyeri pada lansia yang menderita reumatoid arthritis. 

Tujuan Untuk meredakan peradangan atau bengkak, mengurangi rasa sakit 

akibat otot cedera pada otot sendi, serta meningkatkan aliran darah. 

Prosedur Alat:  

1. Buli-buli panas 

2. Handuk tipis  

 

Fase Orientasi: 

1. Jelaskan kepada klien apa yang akan anda lakukan, mengapa hal 

tersebut perlu dilakukan, dan bagaimana klien dapat bekerja 

sama.  

2. Diskusikan bagaimana hasilnya akan digunakan untuk 

merencanakan perawatan atau terapi selajutnya 

 

Fase Kerja: 

1. Menuci tangan dan obserpasi prosedur pengendalian infeksi yang 

tepat  

2. memberikan privasi klien  

3. Memberikan Kompres Panas Kering  

 

Tahap Terminasi: 

1.      Melakukan evaluasi tindakan yang dilakukan 

2.      Berpamitan dengan pasien 

3.      Membereskan alat  

4.      Mencuci tangan 



 

 

SOP Penggunaan Ambulasi (Kruk) 

A. Pengertian 

Kruk yaitu tongkat atau alat bantu untuk berjalan, biasanya digunakan 

secara berpasangan yang di ciptakan untuk mengatur keseimbangan pada saat 

akan berjalan. 

B. Tujuan Penggunaan Kruk 

1. Meningkatkan kekuatan otot, pergerakan sendi dan kemampuan   

mobilisasi 

2. Menurunkan resiko komplikasi dari mobilisasi 

3. Menurunkan ketergantungan pasien dan orang lain 

4. Meningkatkan rasa percaya diri klien 

C. Fungsi Kruk 

1. Sebagai alat bantu berjalan 

2. Mengatur atau memberi keseimbangan waktu berjalan. 

3. Membantumenyokongsebagianberatbadan. 

D. Indikasi Pengguna Kruk 

1. Pasien dengan fraktur ekstremitas bawah. 

2. Pasien dengan postop amputasi ekstremitas bawah. 

3. Pasien dengan kelemahan kaki atau post stroke. 

E. Kontra Indikasi 

1. Penderita demam dengan suhu tubuh lebih dari 37o C. 

2. Penderita dalam keadaan bedres. 

3. Penderita dengan post op. 

F. Manfaat Penggunaan Kruk 

1. Memelihara dan mengembalikan fungsi otot. 

2. Mencegah kelainan bentuk, seperti kaki menjadi bengkok. 



 

 

3. Memelihara dan meningkatkan kekuatan otot. 

4. Mencegah komplikasi, seperti otot mengecil dan kekakuan sendi. 

G.  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kruk 

1. Perawat atau keluarga harus memperhatikan ketika klien akan 

menggunakan kruk. 

2. Monitor klien saat memeriksa penggunaan kruk dan observasi untuk 

beberapa saat sampai problem hilang. 

3. Perhatikan kondisi klien saat mulai berjalan. 

4. Sebelum digunakan, cek dahulu kruk untuk persiapan. 

5. Perhatikan lingkungan sekitar. 

6. Gunakan wc duduk untuk buang air besar. 

7. Bila tidak ada wc duduk, gunakan wc biasa dengan kursi yang tengahnya 

diberi lubang. 

8. Jaga keseimbangan tubuh. 

H. Tehnik Pengunaan Kruk 

1. Cara berjalan menggunakan kruk 

a. Langkah I, dengan kruk tetap di tempatnya, tekanan tempat di tangan 

anda, bukan pada ketiak anda. 

b. Langkah II, pindahkan kaki dioperasikan dan kedua kruk maju pada saat 

yang sama 

c. Langkah III, mencari dan lurus kedepan, langkah pertama melalui kruk 

dengan kaki dioperasikan diikuti oleh kaki anda acreage. 

2. Tehnik Turun Tangga 

a. Pindahkan berat badan pada kaki yang tidak sakit. 

b. Letakkan kruk pada anak tangga dan mulai untuk memindahkan berat 

badan pada  kruk. 

c. Gerakkan kaki yang sakit kedepan 

d. Luruskan kaki yang tidak sakit pada anak tangga dengan kruk. 



 

 

3. Tehnik Naik Tangga 

a. Pindahkan berat badan pada kruk. 

b. Julurkan tungkai yang tidak sakit antara kruk dari anak tangga. 

c. Pindahkanberatbadandarikrukketungkai yang tidaksakit. 

d. Luruskan kaki yang tidaksakitpadaanaktanggadengankruk. 

4. Teknik Duduk 

a. Klien diposisi pada tengah depan kursi dengan aspek posterior kaki  

menyentuh kursi. 

b. Memberi metode yang aman untuk duduk dan bangun dari kursi. 

c. Klien memegang kedua kruk dengan tangan berlawanan dengan tungkai 

yang sakit. 

d. Bila kedua tungkai sakit, kruk ditahan, pegang pada tangan klien yang 

lebih kuat. 

5. Teknik Naik Kendaraan 

Tubuh dirapatkan ke mobil, kemudian pegang bagian atas pintu, 

bokong diangkat kemudian naikkan kaki yang sakit. 

6. Gaya Berjalan 4 Titik Tumpu 

a. Langkahkan kruk sebelah kanan ke depan 

b. Langkahkan kaki sebelah kiri ke depan 

c. Langkahkan kruk sebelah kiri ke depan 

d. Langkahkan kaki sebelah kanan kedepan 

7. Gaya Berjalan 3 Titik 

a. Kedua kayu penopang dan kaki yang tidak boleh menyangga dimajukan, 

kemudian menyusul kaki yang sehat. 

b. Kedua kayu penopang lalu segera dipindahkan ke muka lagi dan pola 

tadi di ulang lagi. 

8. Gaya Berjalan 2 Titik 



 

 

a. Kruk sebelah kiri dan kaki kanan maju bersama-sama 

b. Kruk sebelah kanan dan kaki kiri maju bersama-sama. 

9. Full Weight Bearing 

Berjalan normal, penggunaan alat penyangga di kurangi, lambat 

laun akhirnya dihilangkan. 

 

10.  Partial Weight Bearing 

a. Dua tangan atau dua tongkat beserta satu tungkai lemah maju serentak. 

b. Tungkai yang sehat melangkah maju dengan berat tubuh bertumpu pada 

kedua tangan atau tongkat serta sebagian bertumpu pada kaki yang lemah 

11. Non weight Bearing 

a. Dua tangan atau dua tungkai yang sakit maju serentak, posisi tungkai  

yang lemah diangkat bergantung kearah depan 

b. Tungkai yang sehat melangkah maju dengan berat tubuh bertumpu pada 

kedua tangan atau tongkat 

12. Swing To Gait 

a. Langkahkan kedua kruk bersama-sama. 

b. Kedua kaki diangkat dan diayunkan maju sampai pada garis yang 

menghubungkan kedua tangan atau ujung kruk. 

13. Swing through Gait 

a. Langkahkan kedua kruk bersama-sama. 

b. Kedua kaki diangkat, diayunkan melewati garis yang  menghubungkan 

kedua tangan atau ujung kruk 

  



 

 

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN 

1. Saya merupakan mahasiswa peneliti dari Institusi Politeknik Kesehatan 

Kementrian Kesehatan Kalimantan Timur jurusan keperawatan program 

studi DIII keperawatan, bersamaan dengan ini saya meminta bapak/ibu 

dengan sukarela dan tanpa ada paksaan untuk dapat berpartisipasi dalam 

penelitian yang akan saya lakukan dengan judul “ Asuhan Keperawatan 

Lansia Dengan Rheumatoid Arthritis Di UPTD Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda’’ 

2. Tujuan dari penulisan studi kasus ini diharapkan agar penelitian dapat 

mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Asuhan Keperawatan Lansia 

Dengan Rheumatoid Arthritis Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha 

Nirwana Puri Samarinda serta Hasil kasus dalam penulisan ini diharapkan 

dapat memberikan informasi dan pengetahuan dibidang keperawatan 

tentang asuhan keperawatan lansia dengan rheumatoid arthritis 

3. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 

pemeriksaan fisik serta dokumentasi pada lansia. Cara ini mungkin dapat 

menyebabkan ketidaknyamanan tetapi bapak/ibu tidak perlu khawatir 

karena penelitian ini dapat menyesuaikan waktu dan untuk kepentingan 

pengembangan asuhan keperawatan. 

4. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan waktu ± 6 hari dengan 2 kali 

pertemuan setiap hari dan dengan frekuensi 2 jam setiap  kali pertemuan. 

5. Nama serta data-data keluarga bapak/ibu beserta informasi-informasi 

lainnya yang telah disampaikan akan tetap dirahasiakan. 



 

 

6. Keuntungan yang bapak/ibu peroleh dengan ikut serta dalam penelitian 

saya berarti bapak/ibu turut terlibat aktif dalam perkembangan asuhan 

keperawatan lansia yang di berikan serta dapat saling berbagi informasi 

tentang kesehatan lansia. 

7. Jika bapak/ibu membutuhkan informasi sehubungan dengan penelitian ini, 

silahkan hubungi penulis pada nomor HP:  085389895357 
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