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ABSTRAK 

 

‘‘ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA DENGAN GOUT 

ARTHRITIS DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA 

 NIRWANA PURI SAMARINDA” 

 

Pendahuluan : Gout Arthritis merupakan penyakit inflamasi sendi yang 

diakibatkan oleh tingginya kadar Asam Urat dalam darah, yang ditandai dengan 

penumpukan Kristal Monosodium Urat di dalam ataupun di sekitar persendian 

berupa Tofi. 

Metode : Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif dalam bentuk 

studi kasus untuk mengetahui masalah asuhan keperawatan pada lansia dengan 

Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda dengan 

pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Hasil dan Pembahasan : Pada klien 1 dan klien 2 umumnya memiliki diagnosa 

keperawatan yang sama  hanya satu diagnosa keperawatan yang berbeda yang 

dialami oleh klien 2 tetapi tidak terjadi pada klien 1. 

Kesimpulan dan Saran : didapatkan ada beberapa diagnosa yang tidak terasi 

pada kedua klien, pada klien 1 diagnosa yang teratasi yaitu tiga diagnosa 

keperawatan, diagnosa yang teratasi sebagian dua diagnosa keperawatan. 

Sedangkan pada klien 2 masalah yang teratasi yaitu 2 diagnosa keperawatan dan 

diagnosa yang teratasi sebagian adalah 4 diagnosa keperawatan. Saran bagi 

perawat diharapkan perawat dapat lebih mendalami ilmu dalam merawat dan 

dapat menerapkan asuhan keperawatan pada Lansia sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup Lansia sehingga tercapai kehidupan Lansia yang sejahtera terutama 

dalam hal fisik dengan adanya peningkatan tingkat kemandirian Lansia dan 

penurunan ketergantungan Lansia pada pemberi pelayanan. 

 

Kata Kunci : Asuhan keperawatan, Gout Arthritis, Gerontik 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk 

memperatahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini 

berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan 

kepekaan secara individual, karena faktor tertentu Lansia tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Seseorang 

dikatakan Lansia ialah apabila berusia 60 tahun atau lebih, 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 (Nugroho, 2008). Sedangkan 

menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut 

Usia, seseorang disebut Lansia bila telah memasuki atau mencapai usia 60 tahun 

lebih. 

Laju perkembangan penduduk lanjut usia di dunia termasuk Indonesia saat ini 

menuju  proses penuaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan proporsi 

penduduk lanjut usia. Besarnya jumlah penduduk Lansia menjadi beban jika 

Lansia memiliki masalah penurunan kesehatan yang berakibat pada peningkatan 

biaya pelayanan kesehatan. Penduduk lanjut usia akan mengalami proses penuaan 

secara terus menerus dengan ditandai menurunnya daya tahan fisik sehingga 

rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian (Badan 

Pusat Statistik, 2015).  
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Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak 

di dunia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah lanjut usia di 

Indonesia yaitu 18,1 juta jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk lanjut usia di 

Indonesia menjadi 18,781 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025, jumlahnya 

akan mencapai 36 juta jiwa (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Besarnya jumlah penduduk Lansia di Indonesia menjadi beban jika Lansia 

memiliki masalah penurunan kesehatan yang berakibat pada peningkatan biaya 

pelayanan kesehatan. Penduduk lanjut usia akan mengalami proses penuaan 

secara terus menerus dengan ditandai menurunnya daya tahan fisik sehingga 

rentang terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian (Badan 

Pusat Statistik, 2015). 

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. Hal tersebut disebabkan 

seiring meningkatnya usia terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, 

jaringan, serta sistem organ dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis 

mengalami penurunan akibat proses degeneratif (penuaan). Sehingga Lansia 

rentan terkena infeksi penyakit menular akibat masalah degeneratif menurunkan 

daya tahan tubuh seperti Tuberkulosis, Diare, Pneumonia dan Hepatitis. Selain itu 

penyakit tidak menular  banyak muncul pada usia lanjut diantaranya Hipertensi, 

Stroke, Diabetes Melitus dan radang sendi atau Asam Urat. Perubahan tersebut 

pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial Lansia. Sehingga secara 



3 
 

 
 

umum akan berpengaruh pada activity of daily living (Kementerian Kesehatan RI, 

2013; Sunaryo, 2016). 

Penyakit Asam Urat atau dalam dunia medis disebut penyakit Gout Arthritis 

adalah penyakit sendi yang yang diakibatkan oleh gangguan metabolisme Purin 

yang ditandai dengan tingginya kadar Asam Urat dalam darah. Kadar Asam Urat 

yang tinggi dalam darah melebihi batas normal dapat menyebabkan penumpukan 

Asam Urat di dalam persendian dan organ tubuh lainnya. Penumpukan Asam Urat 

ini yang membuat sendi sakit, nyeri, dan meradang. Apabila kadar Asam Urat 

dalam darah terus meningkat menyebabkan penderita penyakit ini tidak bisa 

berjalan, penumpukan Kristal Asam Urat berupa Tofi pada sendi dan jaringan 

sekitarnya, persendian terasa sangat sakit jika berjalan dan dapat mengalami 

kerusakan pada sendi bahkan sampai menimbulkan kecacatan sendi dan 

mengganggu aktifitas penderitanya (Susanto, 2013).  

Angka kejadian Gout Arthritis pada tahun 2016 yang dilaporkan oleh World 

Health Organization (WHO) adalah mencapai 20% dari penduduk dunia adalah 

mereka yang berusia 55 tahun, prevalensi penyakit Gout Arthritis adalah 24,7% 

prevalensi yang didiagnosa oleh tenaga kesehatan lebih tinggi perempuan 13,4% 

dibanding laki-laki 10,3%. 

Menurut Word Health Organization (WHO) pada tahun 2013 sebesar 81% 

penderita Gout Arthritis di Indonesia hanya 24% yang pergi ke dokter, sedangkan 

71% cenderung langsung mengkonsumsi obat pereda nyeri yang dijual secara 

bebas. Sedangkan menurut Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa penyakit Gout 

Arthritis di Indonesia yang diagnosis tenaga kesehatan sebesar 11.9% dan 
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berdasarkan diagnosis dan gejala sebesar 24.7%, sedangkan berdasarkan daerah 

diagnosis tenaga kesehatan tertinggi di Nusa Tenggara Timur 33,1%, diikuti Jawa 

Barat 32,1%  dan Bali 30%. 

Menurut Kabupaten/Kota, prevalensi penyakit Gout Arthritis di Kalimantan 

Timur berkisar antara 16,1% - 37,6%, Samarinda menduduki nomor sembilan 

(22,1%) dan prevalensi di Penajam Paser Utara ditemukan lebih tinggi 

dibandingkan Kabupaten/Kota lainya (37,6%), sebaliknya Balikpapan (16,1%) 

mempunyai prevalensi paling rendah, sementara prevalensi penyakit Gout 

Arthritis yang telah didiagnosis oleh tenaga kesehatan berkisar antara 6,5% - 

23,9% (Kemenkes, 2013). 

Bedasarkan hasil pengkajian yang  dilakukanan oleh mahasiswa D-III 

Keperawatan Poltekkes Kaltim pada tanggal  19 November 2018 di Panti Sosial 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda didapatkan jumlah total Lansia adalah 84 

orang Lansia yaitu terdiri dari 40 orang perempuan dan 44 orang laki-laki. 

Rentang usia sekitar 60-110 tahun dengan 8 orang diantaranya mengalami Gout 

Arthritis, dengan gejala pada umumnya nyeri pada bagian sendi dan menjalar 

sehingga mengganggu aktifitas Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri Samarinda. 

Pada umumnya penderita Gout Arthritis memiliki tanda dan gejala peradangan 

pada sendi dan jaringan sekitar yang menyebabkan nyeri hebat pada saat pagi hari. 

Menurut Andarmoyo (2013) nyeri adalah pengalaman sensori dan emosi yang 

tidak menyenangkan dimana berhubungan dengan kerusakan jaringan yang aktual 

atau potensial saat terjadi kerusakan jaringan.  
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Perawatan Lansia dengan Gout Arthritis perlu dilakukan agar tidak semakin 

memburuk serta tidak muncul komplikasi yang sebenarnya masih dapat dicegah. 

Tindakan farmakologis untuk perawatan Gout Arthritis diantaranya adalah 

menkonsumsi obat-obatan seperti Allopuriniol yang berguna untuk menurunkan 

kadar Asam Urat dan tindakan non farmakologi seperti kompres hangat untuk 

meringankan rasa nyeri dan Inflamasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis 

ilmiah dengan judul “Asuhan keperawatan pada Lansia dengan Gout Arthritis di 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : Bagaimanakah asuhan keperawatan Lansia dengan Gout Arhritis  

di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui tentang pengelolaan asuhan keperawatan pada Lansia dengan Gout 

Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah diperolehnya gambaran asuhan 

keperawatan yang meliputi: 

1) Pengkajian asuhan keperawatan pada Lansia dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

2) Merumuskan diagnosa keperawatan terkait masalah keperawatan yang dialami 

Lansia dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda. 

3) Menyusun perencanaan asuhan  keperawatan pada Lansia dengan Gout Artritis 

di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

4) Melakukan pelaksanaan asuhan keperawatan  terkait masalah keperawatan  

pada Lansia dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda. 

5) Melakukan evaluasi asuhan keperawatan pada Lansia dengan Gout Arthritis di 

Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.  

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Teoritis  

1) Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumber 

informasi serta dasar pengetahuan bagi mahasiswa keperawatan tentang asuhan 

keperawatan Gerontik dengan kasus Gout Arthritis. 
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2) Bagi Penulis Selanjutnya  

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk penulis-

penulis berikutnya, khususnya yang menyangkut topik asuhan keperawatan 

Gerontik dengan Gout Arthritis. 

 

1.4.2 Praktisi 

1) Bagi Penulis Selanjutnya 

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup jelas 

kepada penulis selanjutnya dan menambahkan wawasan dalam asuhan 

keperawatan Gerontik dengan Gout Arthritis. 

2) Bagi Tempat Pelaksanaan Studi Kasus 

Dengan penulisan karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat menambah bacaan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik, khususnya pada Lansia 

dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.  

3) Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan 

ilmu keperawatan khususnya dalam bidang keperawatan Gerontik dalam 

pemberian asuhan keperawatan pada Lansia dengan Gout Arthritis. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Lanjut Usia 

2.1.1 Definisi Lanjut Usia 

Lanjut usia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk 

memperatahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini 

berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan 

kepekaan secara individual, karena faktor tertentu Lansia tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Seseorang 

dikatakan Lansia ialah apabila berusia 60 tahun atau lebih, 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 (Nugroho, 2008). 

 

2.1.2 Batasan Lanjut Usia 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan Lansia menjadi 

empat, yaitu usia pertengahan (middle age) adalah 45-59 tahun, lanjut usia 

(elderly) adalah 60-74 tahun. lanjut usia tua (old) adalah 75-90, usia sangat tua 

(very old) adalah diatas 90 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang No.13 

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, seseorang disebut Lansia 

bila telah memasuki atau mencapai usia 60 tahun lebih (Nugroho, 2008).   
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2.1.3 Tipe Lanjut Usia 

Menurut  Nugroho (2008) lanjut usia dapat pula dikelompokan dalam beberapa 

tipe yang bergantung pada karakter, pengalaman hidup, lingkungan, kondisi fisik, 

mental, sosial, dan ekonominya. Tipe ini antara lain:  

1) Tipe Optimis: lanjut usia santai dan periang, penyesuaian cukup baik, mereka 

memandang masa lanjut usia dalam bentuk bebas dari tanggung jawab dan 

sebagai kesempatan untuk menuruti kebutuhan pasifnya. 

2) Tipe Konstruktif: lanjut usia ini mempunyai integritas baik, dapat menikmati 

hidup, memiliki toleransi yang tinggi, humoristik, fleksibel, dan tahu diri. 

Biasanya, sifat ini terlihat sejak muda. Mereka dengan tenang menghadapi proses 

menua. 

3) Tipe Ketergantungan: lanjut usia ini masih dapat diterima di tengah 

masyarakat, tetapi selalu pasif, tidak berambisi, masih tahu diri, tidak mempunyai 

inisiatif dan bila bertindak yang tidak praktis. Ia senang pensiun, tidak suka 

bekerja, dan senang berlibur, banyak makan, dan banyak minum. 

4) Tipe Defensif: lanjut usia biasanya sebelumnya mempunyai riwayat 

pekerjaan/jabatan yang tidak stabil, bersifat selalu menolak bantuan, emosi sering 

tidak terkontrol, memegang teguh kebiasaan, bersifat konpultif aktif, dan 

menyenangi masa pensiun. 

5) Tipe Militan dan serius: lanjut usia yang tidak mudah menyerah, serius, senang 

berjuang, bisa menjadi panutan. 
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6) Tipe Pemarah: lanjut usia yang pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, 

selalu menyalahkan orang lain, menunjukan penyesuaian yang buruk. Lanjut usia 

sering mengekspresikan kepahitan hidupnya. 

7) Tipe Bermusuhan: lanjut usia yang selalu menganggap orang lain yang 

menyebabkan kegagalan, selalu mengeluh, bersifat agresif, dan curiga. Biasanya, 

pekerjaan saat ia muda tidak stabil. Menganggap menjadi tua itu bukan hal yang 

baik, takut mati, iri hati pada orang yang muda, senang mengadu masalah 

pekerjaan, dan aktif menghindari masa yang buruk. 

8) Tipe Putus asa, membenci dan menyalahkan diri sendiri: lanjut usia ini bersifat 

kritis dan menyalahkan diri sendiri, tidak mempunyai ambisi, mengalami 

penurunan sosial-ekonomi, tidak dapat menyesuaiakan diri. Lanjut usia tidak 

hanya mengalami kemarahan, tetapi juga depresi, memandang lanjut usia sebagai 

tidak berguna karena masa yang tidak menarik. Biasanya perkawinan tidak 

bahagia, merasa menjadi korban keadaan, membenci diri sendiri, dan ingin cepat 

mati.    

Perawat perlu mengenal tipe lanjut usia sehingga dapat menghindari kesalahan 

atau kekeliruan dalam melaksanakan pendekatan asuhan keperawatan. Tentu saja 

tipe tersebut hanya suatu pedoman umum dalam praktiknya, berbagai variasi 

dapat ditemukan.     
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2.1.4 Proses Penuaan dan Perubahan yang Terjadi pada Lansia 

Proses penuaan merupakan proses alamiah setelah tiga tahap kehidupan, yaitu 

masa anak, masa dewasa, dan masa tua yang tidak dapat dihindari oleh setiap 

individu. Pertambahan usia akan menimbulkan perubahan-perubahan pada 

struktur dan fisiologis dari berbagai sel/jaringan/organ dan sistem yang ada pada 

tubuh manusia. Proses ini menjadi kemunduran fisik maupun psikis. Kemunduran 

fisik ditandai dengan kulit mengendur, rambut memutih, penurunan pendengaran, 

penglihatan memburuk, gerakan lambat, dan kelaianan berbagai fungsi organ 

vital. Sedangkan kemunduran psikis terjadi peningkatan sensitivitas emosional, 

penurunan gairah, bertambahnya minat terhadap diri, berkurangnya minat 

terhadap penampilan, meningkatkan minat terhadap material, dan minat kegiatan 

rekreasi tidak berubah (hanya orientasi dan subyek saja yang berbeda) (Mubarak, 

2009). 

Namun, hal di atas tidak menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, Lansia harus 

senantiasa berada dalam kondisi sehat, yang diartikan sebagai kondisi : 

1) Bebas dari penyakit fisik, mental, dan sosial.  

2) Mampu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

3) Mendapatkan dukungan secara sosial dari keluarga dan masyarakat.     

Adapun dua proses penuaan, yaitu penuaan secara primer dan penuaan secara 

sekunder. Penuaan primer akan terjadi bila terdapat perubahan pada tingkat sel, 

sedangkan penuaan sekunder merupakan proses penuaan akibat faktor lingkungan 

fisik dan sosial, stres fisik/psikis, serta gaya hidup dan diet dapat mempercepat 

proses penuaan (Mubarak, 2009). 
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2.1.5 Masalah yang Terjadi pada Lansia 

Menurut Mubarak (2009), terdapat beberapa permasalahan yang sering dialami 

oleh seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia, antara lain: 

1) Perubahan Perilaku, pada Lansia sering dijumpai terjadinya perubahan 

perilaku, di antaranya : daya ingat menurun, pelupa, sering menarik diri, ada 

kecenderungan penurunan merawat diri, timbulnya kecemasan karena dirinya 

sudah tidak menarik lagi, dan Lansia sering menyebabkan sensitivitas emosional 

seseorang yang akhirnya menjadi sumber banyak masalah. 

2) Perubahan Psikososial, masalah perubahan psikososial serta reaksi individu 

terhadap perubahan ini sangat beragam, bergantung pada kepribadian individu 

yang bersangkutan. Lansia yang telah menjalani dengan bekerja, mendadak 

dihadapkan untuk menyesuaikan dirinya dengan masa pensiun. Bila Lansia cukup 

beruntung dan bijaksana, maka ia akan mempersiapkan diri dengan menciptakan 

berbagai bidang minat untuk memanfaatkan waktunya, masa pensiunya akan 

memberikan kesempatan untuk menikmati sisa hidupnya. Namun, bagi banyak 

pekerja, pensiun berarti terputus dari lingkungan, dan teman-teman yang akrab. 

3) Pembatasan Aktivitas Fisik, semakin lanjut usia seseorang, mereka akan 

mengalami kemunduran, terutama di bidang kemampuan fisik yang dapat 

mengakibatkan penurunan pada peranan-peranan sosialnya. Hal ini 

mengakibatkan timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, 

sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang 

lain.  
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4) Kesehatan Mental, pada umumnya Lansia mengalami penurunan fungsi 

kognitif dan psikomotor, perubahan-perubahan mental ini erat sekali kaitanya 

dengan perubahan fisik. Semakin lanjut usia seseorang, kesibukan sosialnya akan 

semakin berkurang dan akan mengakibatkan berkurangnya interaksi dengan 

lingkunganya. 

 

2.2 Konsep Keperawatan Lansia di Panti 

Semakin tua umur seseorang maka persentase untuk mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Kondisi ini akan meningkatkan 

ketergantungan Lansia untuk memenuhi kebutuhannya. Lansia yang memiliki 

keluarga dan tinggal bersama, semua permasalahan yang terjadi akan dapat 

dibantu oleh keluarga. Namun karena suatu hal Lansia tidak memiliki keluarga 

atau memiliki keluarga tetapi tidak mampu merawat dan memenuhi 

kebutuhannya, maka Lansia akan tinggal di Panti (Kholifah, 2016). 

 

2.2.1 Definisi Panti  

Merupakan unit pelaksana teknis di bidang pembinaan kesejahteraan sosial Lansia 

yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia berupa pemberian 

penampungan, jaminan hidup seperti pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian 

waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan sosial mental serta agama sehingga 

mereka dapat menikmati hari tua diliputi ketentraman lahir dan batin (Kholifah, 

2016). 
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2.2.2 Tujuan  Keperawatan di Panti 

1)  Tujuan Umum 

Tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan para Lansia yang layak dalam tata 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan tenteram lahir batin 

(Kholifah, 2016). 

2)  Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari pemberian keperawatan di Panti menurut Kholifah (2016) 

adalah: 

(1) Memenuhi kebutuhan dasar pada Lansia. 

(2) Memenuhi kebutuhan rohani pada Lansia. 

(3) Memenuhi kebutuhan keperawatan dan kesehatan Lansia. 

(4) Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam upaya 

pemeliharaan kesehatan Lansia di Panti. 

 

2.2.3 Sasaran Pembinaan di Panti 

1) Lanjut Usia : Berusia 60 tahun ke atas, tidak berdaya mencari nafkah sendiri 

untuk kelangsungan hidupnya, tidak mempunyai keluarga dan atau memiliki 

keluarga tetapi tidak mampu memelihara Lansia tersebut. 

2) Keluarga. 

3) Masyarakat.  

4) Instansi terkait seperti Departemen Agama (Depag), Dinas Kesehatan (Dinkes), 

Pemerintah Daerah (Pemda), dan lain-lain (Kholifah, 2016). 
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2.2.4 Jenis Pelayanan Kesehatan di Panti 

1) Upaya Promotif 

Upaya untuk menggairahkan semangat hidup dan meningkatkan derajat kesehatan 

Lansia agar tetap berguna, baik bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat, 

kegiatannya berupa: 

(1)  Penyuluhan kesehatan dan atau pelatihan bagi petugas Panti mengenai hal-

hal: masalah gizi dan diet, perawatan dasar kesehatan, keperawatan kasus darurat, 

mengenal kasus gangguan jiwa, olahraga, dan teknik-teknik berkomunikasi. 

(2)  Bimbingan rohani pada Lansia, kegiatannya antara lain: Sarasehan, 

pembinaan mental dan ceramah keagamaan, pembinaan dan pengembangan 

kegemaran pada Lansia di Panti. 

(3)  Rekreasi.  

(4)  Kegiatan lomba antar Lansia di dalam atau antar Panti. 

(5)  Penyebarluasan informasi tentang kesehatan Lansia di Panti maupun 

masyarakat luas melalui berbagai macam media (Kholifah, 2016). 

2) Upaya Preventif 

Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit yang 

disebabkan oleh proses penuaan dan komplikasinya menurut Kholifah (2016),  

kegiatannya adalah sebagai berikut: 

(1) Pemeriksaan berkala yang dapat dilakukan di Panti oleh petugas kesehatan 

yang datang ke Panti secara periodik atau di Puskesmas dengan menggunakan 

KMS Lansia. 
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(2) Penjaringan penyakit pada Lansia, baik oleh petugas kesehatan di Puskesmas 

maupun petugas Panti yang telah dilatih dalam pemeliharaan kesehatan Lansia. 

(3) Pemantauan kesehatan oleh dirinya sendiri dengan bantuan petugas Panti 

yang menggunakan buku catatan pribadi. 

(4) Melakukan olahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan dan kondisi 

masing-masing Lansia. 

(5) Mengelola diet dan makanan Lansia penghuni Panti sesuai dengan kondisi 

kesehatannya masing-masing. 

(6) Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(7) Mengembangkan kegemarannya agar dapat mengisi waktu dan tetap 

produktif. 

(8) Melakukan orientasi realita, yaitu upaya pengenalan terhadap lingkungan 

sekelilingnya agar Lansia dapat lebih mampu mengadakan hubungan dan 

pembatasan terhadap waktu, tempat, dan orang secara optimal. 

3) Upaya Kuratif 

Upaya pengobatan bagi Lansia oleh petugas kesehatan atau petugas Panti terlatih 

sesuai kebutuhan menurut Kholifah (2016), berupa hal-hal berikut ini: 

(1) Pelayanan kesehatan dasar di Panti oleh petugas kesehatan atau petugas Panti 

yang telah dilatih melalui bimbingan dan pengawasan petugas 

kesehatan/Puskesmas. 

(2) Perawatan kesehatan jiwa. 

(3) Perawatan kesehatan gigi dan mulut. 

(4) Perawatan kesehatan mata. 
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(5) Perawatan kesehatan melalui kegiatan di Puskesmas. 

(6) Rujukan ke rumah sakit, dokter spesialis, atau ahli kesehatan yang 

diperlukan. 

4) Upaya Rehabilitatif 

Upaya pemulihan untuk mempertahankan fungsi organ seoptimal mungkin. 

Kegiatan ini dapat berupa rehabilitasi fisik, mental dan vokasional (keterampilan). 

Kegiatan ini dilakukan oleh petugas kesehatan dan petugas Panti yang telah 

dilatih. 

 

2.2.5 Fase-Fase Pelaksanaan Keperawatan di Panti 

1) Fase Orientasi 

Melakukan pengumpulan data pada Lansia secara individu atau kelompok dan 

situasi dan kondisi Panti menurut Kholifah (2016), data yang dikumpulkan adalah 

sebagai berikut : 

(1) Data identitas Lansia. 

(2)  Data kesehatan Lansia: data tentang penyakit yang diderita, gejala yang 

dirasakan, observasi kondisi fisik dan mental Lansia. 

(3) Sarana dan prasarana pelayanan keperawatan di Panti. 

(4) Sumber Daya Manusia (SDM) di Panti. 

(5) Fasilitas pendukung pelayanan keperawatan. 

(6) Faktor pendukung lain yang dapat digunakan sebagai pencapaian tujuan. 
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2) Fase Identifikasi 

Setelah data terkumpul pada fase orientasi, maka dapat disimpulkan masalah 

kesehatan yang terjadi pada Lansia di Panti. Kemudian merencanakan tindakan 

yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Lansia 

(Kholifah, 2016). 

3) Fase Intervensi 

Melakukan tindakan sesuai dengan rencana, misalnya memberikan penyuluhan 

kesehatan, konseling, advokasi, kolaborasi, dan rujukan (Kholifah, 2016). 

4) Fase Resolusi 

Pada fase resolusi yang dilakukan adalah menilai keberhasilan tindakan pada fase 

intervensi dan menentikan perkembangan kondisi pada Lansia (Kholifah, 2016). 

 

2.3 Konsep Medis 

2.3.1 Definisi 

Gout Arthritis merupakan salah satu penyakit inflamasi sendi yang paling sering 

ditemukan yang ditandai dengan penumpukan Kristal Monosodium Urat di dalam 

ataupun di sekitar persendian. Monosodium Urat ini berasal dari metabolisme 

Purin. Hal penting yang mempengaruhi penumpukan Kristal Urat adalah 

Hiperurisemia dan supersaturasi jaringan tubuh terhadap Asam Urat. Apabila 

kadar Asam Urat di dalam darah terus meningkat dan melebihi batas ambang 

saturasi jaringan tubuh, penyakit Gout Arthritis ini akan memiliki manifestasi 

berupa penumpukan Kristal Monosodium Urat secara Mikroskopis maupun 

Makroskopis berupa Tofi (Zahara, 2013). 
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Gout Arthritis adalah penyakit sendi yang diakibatkan oleh tingginya kadar Asam 

Urat dalam darah. Kadar Asam Urat yang tinggi dalam darah melebihi batas 

normal yang menyebabkan penumpukan Asam Urat di dalam persendian dan 

organ lainnya (Susanto, 2013). 

Jadi, dari definisi di atas maka Gout Arthritis merupakan penyakit inflamasi sendi 

yang diakibatkan oleh tingginya kadar Asam Urat dalam darah, yang ditandai 

dengan penumpukan Kristal Monosodium Urat di dalam ataupun di sekitar 

persendian berupa Tofi. 

 

2.3.2 Etiologi 

Secara garis besar penyebab terjadinya Gout Arthritis disebabkan oleh faktor 

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

Namun, diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal 

yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan 

peningkatan produksi Asam Urat atau bisa juga disebabkan oleh kurangnya 

pengeluaran Asam Urat dari tubuh. Faktor sekunder, meliputi peningkatan 

produksi Asam Urat, terganggunya proses pembuangan Asam Urat dan kombinasi 

kedua penyebab tersebut. Umumnya yang terserang Gout Artritis adalah pria, 

sedangkan perempuan persentasenya kecil dan baru muncul setelah Menopause. Gout 

Artritis lebih umum terjadi pada laki-laki, terutama yang berusia 40-50 tahun 

(Susanto, 2013). 
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Menurut Fitiana (2015) terdapat faktor resiko yang mempengaruhi Gout Arthritis 

adalah : 

1) Usia  

Pada umumnya serangan Gout Arthritis yang terjadi pada laki-laki mulai dari usia 

pubertas hingga usia 40-69 tahun, sedangkan pada wanita serangan Gout Arthritis 

terjadi pada usia lebih tua dari pada laki-laki, biasanya terjadi pada saat 

Menopause. Karena wanita memiliki hormon estrogen, hormon inilah yang dapat 

membantu proses pengeluaran Asam Urat melalui urin sehingga Asam Urat 

didalam darah dapat terkontrol.  

2) Jenis kelamin  

Laki-laki memiliki kadar Asam Urat yang lebih tinggi dari pada wanita, sebab 

wanita memiliki hormon ektrogen.  

3) Konsumsi Purin yang berlebih  

Konsumsi Purin yang berlebih dapat meningkatkan kadar Asam Urat di dalam 

darah, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi Purin.  

4) Konsumsi alkohol  

5) Obat-obatan 

Serum Asam Urat dapat meningkat pula akibat Salisitas dosis rendah (kurang dari 

2-3 g/hari) dan sejumlah obat Diuretik, serta Antihipertensi. 
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2.3.3 Gambaran Klinis  

2.3.3.1 Gout Arthritis Akut 

Gout Arthritis banyak ditemukan pada laki-laki setelah usia 30 tahun, sedangkan 

pada perempuan terjadi setelah Menopaus. Hal ini disebabkan kadar Usam Urat 

laki-laki akan meningkat setelah pubertas, sedangkan pada perempuan terdapat 

hormon estrogen yang berkurang setelah Menopaus (Asikin, 2016).  

Gout Arthritis Akut biasanya bersifat Monoartikular dan ditemukan pada sendi 

MTP ibu jari kaki, pergelangan kaki dan jari tangan. Nyeri sendi hebat yang 

terjadi mendadak merupakan ciri khas yang ditemukan pada Gout Arthritis Akut. 

Biasanya, sendi yang terkena tampak merah, licin, dan bengkak. Klien juga 

menderita demam dan jumlah sel darah putih meningkat. Serangan Akut dapat 

diakibatkan oleh tindakan pembedahan, trauma lokal, obat, alkohol dan stres 

emosional serangan Gout Arthritis Akut biasanya dapat sembuh sendiri. Sebagian 

besar gejala serangan Akut akan berulang setelah 10-14 hari walaupun tanpa 

pengobatan (Asikin, 2016). 

Perkembangan serangan Gout Arthritis Akut biasanya merupakan kelanjutan dari 

suatu rangkaian kejadian. Pertama, biasanya terdapat Supersaturasi Urat dalam 

plasma dan cairan tubuh. Hal ini diikuti dengan pengendapan Kristal Asam Urat. 

Serangan Gout Artritis yang berulang juga dapat merupakan kelanjutan trauma 

lokal atau ruptur Tofi (endapan natrium urat). Kristalisasi dan endapan Asam Urat 

merangsang serangan Gout Arthritis.  Kristal Asam Urat ini merangsang respon 

fagositosis oleh leukosit dan saat leukosit memakan Kristal Urat tersebut, 

makarespon mekanisme peradangan lain akan terangsang.  Respon peradangan 
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dipengaruhi oleh letak dan besar endapan Kristal Asam Urat. Reaksi peradangan 

yang terjadi merupakan proses yang berkembang dan memperbesar akibat 

endapan tambahan Kristal dari serum. Periode tenang antara serangan Gout 

Arthritis Akut dikenal dengan nama Gout Interkritikal (Asikin, 2016). 

2.3.3.2 Gout Arthritis Kronis 

Serangan Gout Arthritis Akut yang berulang dapat menyebabkan Gout Arthritis 

Kronis yang bersifat Poliartikular. Erosi sendi akibat Gout Arthitis Kronis 

menyebabkan nyeri kronis, kaku dan Deformitas. Akibat adanya Kristal Urat, 

maka terjadi peradangan Kronis. Sendi yang membengkak akibat Gout Arthritis 

Kronis seringkali membesar dan membentuk Nodular. Serangan Gout Arthritis 

Akut dapat terjadi secara simultan disertai dengan gejala Gout Arthritis Kronis. 

Pada Gout Arthritis Kronis sering kali ditemukan Tofi. Tofi merupakan kumpulan 

Kristal Urat pada jaringan lunak. Tofi dapat ditemukan di bursa olecranon, tendon 

achilles, permukaan ekstensor dari lengan bawah, bursa infrapatella dan helix 

telinga (Asikin, 2016). 

 

2.3.4 Manifestasi Klinis 

Terdapat empat stadium perjalanan klinis Gout Arthritis yang tidak diobati 

(Nurarif, 2015) diantaranya: 

1) Stadium pertama adalah Hiperurisemia Asimtomatik. Pada stadium ini Asam 

Urat serum meningkat dan tanpa gejala selain dari peningkatan Asam Urat serum. 
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2) Stadium kedua Gout Arthritis Akut terjadi awitan mendadak pembengkakan 

dan nyeri yang luar biasa, biasanya pada sendi ibu jari kaki dan sendi 

Metatarsofalangeal. 

3) Stadium ketiga setelah serangan Gout Arthritis Akut adalah tahap Interkritikal. 

Tidak terdapat gejala-gejala pada tahap ini, yang dapat berlangsung dari beberapa 

bulan sampai tahun. Kebanyakan orang mengalami serangan Gout Arthritis 

berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati. 

4) Stadium keempat adalah tahap Gout Arthritis Kronis, dengan timbunan Asam 

Urat yang terus meluas selama beberapa tahun jika pengobatan tidak dimulai. 

Peradangan Kronis akibat Kristal-kristal Asam Urat mengakibatkan nyeri, sakit, 

dan kaku juga pembesaran dan penonjolan sendi. 

 

2.3.5 Patofisiologi  

Adanya gangguan metabolisme Purin dalam tubuh, intake bahan yang 

mengandung Asam Urat tinggi dan sistem ekskresi Asam Urat yang tidak adekuat 

akan mengasilkan akumulasi Asam Urat yang berlebihan di dalam plasma darah 

(Hiperurisemia), sehingga mengakibatkan Kristal Asam Urat menumpuk dalam 

tubuh. Penimbunan ini menimbulkan iritasi lokal dan menimbulkan respon 

Inflamasi (Sudoyo, dkk, 2009). 

Banyak faktor yang berperan dalam mekanisme serangan Gout Arthritis. Salah 

satunya yang telah diketahui peranannya adalah kosentrasi Asam Urat dalam 

darah. Mekanisme serangan Gout Arthritis Akut berlangsung melalui beberapa 

fase secara berurutan yaitu, terjadinya Presipitasi Kristal Monosodium Urat dapat 
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terjadi di jaringan bila kosentrasi dalam plasma lebih dari 9 mg/dl. Presipitasi ini 

terjadi di rawan, sonovium, jaringan para-artikuler misalnya bursa, tendon, dan 

selaputnya. Kristal Urat yang bermuatan negatif akan dibungkus oleh berbagai 

macam protein. Pembungkusan dengan IgG akan merangsang netrofil untuk 

berespon terhadap pembentukan kristal. Pembentukan kristal menghasilkan faktor 

kemotaksis yang menimbulkan respon leukosit PMN dan selanjutnya akan terjadi 

Fagositosis Kristal oleh leukosit (Nurarif, 2015). 

Kristal difagositosis olah leukosit membentuk Fagolisosom dan akhirnya 

membran vakuala disekeliling oleh kristal dan membram leukositik lisosom yang 

dapat menyebabkan kerusakan lisosom, sesudah selaput protein dirusak, terjadi 

ikatan hidrogen antara permukaan Kristal membram lisosom. Peristiwa ini 

menyebabkan robekan membran dan pelepasan enzim-enzim dan oksidase radikal 

kedalam sitoplasma yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Setelah terjadi 

kerusakan sel, enzim-enzim lisosom dilepaskan kedalam cairan sinovial, yang 

menyebabkan kenaikan intensitas inflamasi dan kerusakan jaringan (Nurarif, 

2015). 

Saat Asam Urat menjadi bertumpuk dalam darah dan cairan tubuh lain, maka 

Asam Urat tersebut akan mengkristal dan akan membentuk garam-garam urat 

yang akan berakumulasi atau menumpuk di jaringan konektif di seluruh tubuh, 

penumpukan ini disebut Tofi. Adanya Kristal akan memicu respon inflamasi akut 

dan netrofil melepaskan lisosomnya. Lisosom ini tidak hanya merusak jaringan 

tetapi juga menyebabkan inflamasi. Serangan Gout Arthritis Akut awalnya 

biasanya sangat sakit dan cepat memuncak. Serangan ini meliputi hanya satu 
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tulang sendi. Serangan pertama ini timbul rasa nyeri berat yang menyebabkan 

tulang sendi terasa panas dan merah. Tulang sendi Metatarsophalangeal biasanya 

yang paling pertama terinflamasi, kemudian mata kaki, tumit, lutut dan tulang 

sendi pinggang. Kadang-kadang gejala yang dirasakan disertai dengan demam 

ringan. Biasanya berlangsung cepat tetapi cenderung berulang (Sudoyo, dkk, 

2009). 

Periode Interkritikal adalah periode dimana tidak ada gejala selama serangan Gout 

Arthritis. Kebanyakan penderita mengalami serangan kedua pada bulan ke-6 

sampai 2 tahun setelah serangan pertama. Serangan berikutnya disebut dengan 

Poliartikular yang tanpa kecuali menyerang tulang sendi kaki maupun lengan 

yang biasanya disertai dengan demam. Tahap akhir serangan Gout Arthritis Akut 

atau Gout Arthritis Kronik ditandai dengan Polyarthritis yang berlangsung sakit 

dengan Tofi yang besar pada kartigo, membrane sinovial, tendon dan jaringan 

halus. Tofi terbentuk di jari tangan, kaki, lutut, ulna, helices pada telinga, tendon 

achiles dan organ internal seperti ginjal (Sudoyo, dkk, 2009). 
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2.3.6 Pathway 

Bagan 2.1 Pathway Gout Arthritis 

 

Sumber : (Nurarif, 2015). 
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2.3.7 Penatalaksanaan  

Menurut Nurarif (2015) Penanganan Gout Arthritis biasanya dibagi menjadi 

penanganan serangan Akut dan penanganan serangan Kronis. Ada 3 tahapan 

dalam terapi penyakit ini : 

1) Mengatasi serangan Gout Arthtitis Akut. 

2) Mengurangi kadar Asam Urat untuk mencegah penimbunan Kristal Urat 

pada jaringan, terutama persendian. 

3) Terapi mencegah menggunakan terapi Hipourisemik. 

2.3.7.1 Terapi Non Farmakologi 

Terapi non-farmakologi merupakan strategi esensial dalam penanganan Gout 

Arthritis, seperti istirahat yang cukup, menggunakan kompres hangat, modifikasi 

diet, mengurangi asupan alkohol dan menurunkan berat badan. 

2.3.7.2 Terapi Farmakologi 

Penanganan Gout Arthritis dibagi menjadi penanganan serangan akut dan 

penanganan serangan  kronis. 

1) Serangan Akut 

Istirahat dan terapi cepat dengan pemberian NSAID, misalnya Indometasin 200 

mg/hari atau Diklofenak 150 mg/hari, merupakan terapi lini pertama dalam 

menangani serangan Gout Arthritis Akut, asalkan tidak ada kontra indikasi 

terhadap NSAID. Aspirin harus dihindari karena eksresi Aspirin berkompetisi 

dengan Asam Urat dan dapat memperparah serangan Gout Arthritis Akut. 

Keputusan memilih NSAID atau Kolkisin tergantung pada keadaan klien, 
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misalnya adanya penyakit penyerta lain atau Komorbid, obat lain juga diberikan 

klien pada saat yang sama dan fungsi ginjal.  

Obat yang menurunkan kadar Asam Urat serum (Allopurinol dan obat Urikosurik 

seperti Probenesid dan Sulfinpirazon) tidak boleh digunakan pada serangan Akut 

(Nurarif, 2015). 

Obat yang diberikan pada serangan Akut antara lain: 

(1) NSAID, NSAID merupakan terapi lini pertama yang efektif untuk klien yang 

mengalami serangan Gout Arthritis Akut. Hal terpenting yang menentukan 

keberhasilan terapi bukanlah pada NSAID yang dipilih melainkan pada seberapa 

cepat terapi NSAID mulai diberikan. NSAID harus diberikan dengan dosis 

sepenuhnya (full dose) pada 24-48 jam pertama atau sampai rasa nyeri hilang. 

Indometasin banyak diresepkan untuk serangan Akut Gout Arthritis, dengan dosis 

awal 75-100 mg/hari. Dosis ini kemudian diturunkan setelah 5 hari bersamaan 

dengan meredanya gejala serangan Akut. Efek samping Indometasin antara lain 

pusing dan gangguan saluran cerna, efek ini akan sembuh pada saat dosis obat 

diturunkan. NSAID lain yang umum digunakan untuk mengatasi Gout Arthritis 

Akut adalah : 

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

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

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

Kemudian 50 mg dua kali/ hari selama 8 hari. 

(2)   COX-2 Inhibitor: Etoricoxib merupakan satu-satunya COX-2 Inhibitor yang 

dilisensikan untuk mengatasi serangan Gout Arthritis Akut. Obat ini efektif tapi 
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cukup mahal, dan bermanfaat terutama untuk klien yang tidak tahan terhadap efek 

Gastrointestinal NSAID Non-Selektif. COX-2 Inhibitor mempunyai resiko efek 

samping Gastrointesinal bagian atas yang lebih rendah dibanding NSAID non 

selektif. 

(3)  Colchicine, Colchicine merupakan terapi spesifik dan efektif untuk serangan 

Gout Arthritis Akut. Namun dibanding NSAID kurang populer karena awal 

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

(4)  Steroid, strategi alternatif selain NSAID dan Kolkisin adalah pemberian 

Steroid Intra-Articular. Cara ini dapat meredakan serangan dengan cepat ketika 

hanya 1 atau 2 sendi yang terkena namun, harus dipertimbangkan dengan cermat 

diferensial diagnosis antara Gout Arthritis Sepsis dan Gout Arthritis Akut karena 

pemberian Steroid Intra-Articular akan memperburuk infeksi. 

2) Serangan Kronis 

Kontrol jangka panjang Hiperurisemia merupakan faktor penting untuk mencegah 

terjadinya serangan Gout Arthritis Akut, Gout Tophaceous Kronis, keterlibatan 

ginjal dan pembentukan batu Asam Urat. Kapan mulai diberikan obat penurun 

kadar Asam Urat masih kontroversi. Penggunaan Allopurinol, Urikourik dan 

Feboxostat (sedang dalam pengembangan) untuk terapi Gout Arthritis Kronis 

akan dijelaskan berikut ini:  

(1) Allopurinol; Obat Hipourisemik, pilihan untuk Gout Arthritis Kronis adalah 

Allopurinol. Selain mengontrol gejala, obat ini juga melindungi fungsi ginjal. 

Allopurinol menurunkan produksi Asam Urat dengan cara menghambat Enzim 

Xantin Oksidase. Dosis pada klien dengan fungsi ginjal normal dosis awal 
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Allopurinol tidak boleh melebihi 300 mg/24 jam. Respon terhadap Allopurinol 

dapat terlihat sebagai penurunan kadar Asam Urat dalam serum pada 2 hari 

setelah terapi dimulai dan maksimum setelah 7-10 hari. Kadar Asam Urat dalam 

serum harus dicek setelah 2-3 minggu penggunaan Allopurinol untuk meyakinkan 

turunnya kadar Asam Urat. 

(2) Obat Urikosurik; kebanyakan klien dengan Hiperurisemia yang sedikit 

mengekskresikan Asam Urat dapat diterapi dengan obat Urikosurik. Urikosurik 

seperti Probenesid (500mg-1 g 2x/hari) dan Sulfinpirazon (100mg 3-4 kali/hari) 

merupakan alternative Allopurinol. Urikosurik harus dihindari pada klien 

Nefropati Urat yang memproduksi Asam Urat berlebihan. Obat ini tidak efektif 

pada klien dengan fungsi ginjal yang buruk (Klirens Kreatinin <20-30 ml/menit). 

Sekitar 5% klien yang menggunakan Probenesid jangka lama mengalami mual, 

nyeri ulu hati, kembung atau konstipasi (Nurarif, 2015). 

 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan pada Lansia dengan Gout Arthritis 

2.4.1 Pengkajian 

Pengkajian adalah langkah awal dari proses keperawatan, kemudian dalam 

mengkaji harus memperhatikan data dasar dari klien, untuk informasi yang 

diharapakan dari klien (Iqbal dkk, 2011). 

Fokus pengkajian pada Lansia dengan Gout Arthritis: 

1)  Identitas 

Meliputi nama, usia, jenis kelamin, alamat, pendidikan dan pekerjaan. 
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2) Keluhan Utama 

Keluhan utama yang menonjol pada klien Gout Arthritis adalah nyeri dan terjadi 

peradangan sehingga dapat menggangu aktivitas klien. 

3) Riwayat Penyakit Sekarang 

Didapatkan adanya keluhan nyeri yang terjadi di otot sendi. Sifat dari nyerinya 

umumnya seperti pegal/di tusuk-tusuk/panas/di tarik-tarik dan nyeri yang 

dirasakan terus menerus atau pada saat bergerak, terdapat kekakuan sendi, 

keluhan biasanya dirasakan sejak lama dan sampai menggangu pergerakan dan 

pada Gout Arthritis Kronis didapakan benjolan atan Tofi pada sendi atau jaringan 

sekitar. 

4) Riwayat Penyakit Dahulu 

Penyakit apa saja yang pernah diderita oleh klien, apakah keluhan penyakit Gout 

Arthritis sudah diderita sejak lama dan apakah mendapat pertolongan sebelumnya 

dan umumnya klien Gout Arthritis disertai dengan Hipertensi. 

5) Riwayat Penyakit Keluarga 

Kaji adakah riwayat Gout Arthritis dalam keluarga. 

6) Riwayat Psikososial 

Kaji respon emosi klien terhadap penyakit yang diderita dan penyakit klien dalam 

lingkungannya. Respon yang didapat meliputi adanya kecemasan individu dengan 

rentan variasi tingkat kecemasan yang berbeda dan berhubungan erat dengan 

adanya sensasi nyeri, hambatan mobilitas fisik akibat respon nyeri dan kurang 

pengetahuan akan program pengobatan dan perjalanan penyakit. Adanya 
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perubahan aktivitas fisik akibat adanya nyeri dan hambatan mobilitas fisik 

memberikan respon terhadap konsep diri yang maladaptif. 

7) Riwayat Nutrisi 

Kaji riwayat nutisi klien apakah klien sering menkonsumsi makanan yang 

mengandung tinggi Purin. 

8) Pemeriksaan Fisik 

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

rambut hingga ujung kaki (head to toe). Pemeriksaan fisik pada daerah sendi 

dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Inspeksi yaitu melihat dan mengamati 

daerah keluhan klien seperti kulit, daerah sendi, bentuknya dan posisi saat 

bergerak dan saat diam. Palpasi yaitu meraba daerah nyeri pada kulit apakah 

terdapat kelainan seperti benjolan dan merasakan suhu di daerah sendi dan 

anjurkan klien melakukan pergerakan yaitu klien melakukan beberapa gerakan 

bandingkan antara kiri dan kanan serta lihat apakah gerakan tersebut aktif, pasif 

atau abnormal.  

9) Pemeriksaan Diagnosis 

(1) Asam Urat meningkat dalam darah dan urin. 

(2) Sel darah putih dan laju endap darah meningkat (selama fase akut). 

(3) Pada aspirasi cairan sendi ditemukan krital urat. 

(4) Pemeriksaan Radiologi. 
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2.4.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang jelas, padat dan pasti tentang 

status dan masalah kesehatan klien yang dapat diatasi dengan tindakan 

keperawatan. Dengan demikian, diagnosis keperawatan ditetapkan berdasarkan 

masalah yang ditemukan. Diagnosis keperawatan akan memberikan gambaran 

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

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

Menurut NANDA (2015) diagnosa yang dapat muncul pada klien Gout Arthritis 

yang telah disesuaikan dengan SDKI (2017) adalah: 

1) Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis (D.0077). 

2) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri persendian (D.0054). 

3) Hipertemia berhubungan dengan proses penyakit (D.0130). 

4) Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit (D.0074). 

5) Gangguan integritas jaringan berhubungan dengan kelebihan cairan 

(peradangan kronik akibat adanya kristal urat) (D.0129). 

6) Gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri pada persendian (D. 0055). 

 

2.4.3 Perencanaan 

Perencanaan keperawatan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang 

akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan 

yang telah ditentukan dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan klien. (Iqbal dkk, 

2011). 
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Tabel 2.1 Perencanaan pada Klien Gout Arhtritis 

No Diagnosa Keperawatan 
Tujuan dan  

Kriteria Hasil 
Intervensi 

1 Nyeri akut berhubungan 

dengan agen cedera 

biologis (D.0077). 

 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

diharapkan nyeri hilang 

atau terkontrol dengan 

kriteria hasil : 

1. Melaporkan Bahwa 

Nyeri Berkurang 

Dengan Mengguna 

Kan Manajemen 

Nyeri. 

2. Mampu Mengenali 

Nyeri (Skala, 

Intensitas, Frekuensi 

Dan Tanda Nyeri). 

3. Menyatakan Rasa 

Nyaman Setelah 

Nyeri Berkurang. 

1.1 Lakukan pengkajian 

nyeri secara 

komprehensif 

termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi dan kualitas 

nyeri. 

1.2 Pantau kadar asam 

urat. 

1.3 Observasi reaksi 

nonverbal dari 

ketidaknyamanan. 

1.4 Ajarkan teknik non 

farmakologi rileksasi 

napas dalam. 

1.5 Posisikan klien agar 

merasa nyaman, 

misalnya sendi yang 

nyeri diistarahatkan 

dan diberikan 

bantalan. 

1.6 Kaloborasi dengan 

dokter jika ada 

keluhan dan tindakan 

nyeri yang tidak 

berhasil.  

2 Gangguan mobilitas 

fisik berhubungan 

dengan nyeri persendian 

(D.0054). 

 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

diharapkan klien mampu 

melakukan rentan gerak 

aktif dan ambulasi 

secara perlahan dengan 

kriteria hasil : 

1. Klien meningkat 

dalam aktivitas fisik. 

2. Mengerti tujuan dari 

peningkatan 

mobilisasi. 

3. Memperagaan 

penggunaan alat 

bantu. 

2.1 Monitor vital sign 

sebelum dan 

sesudah latihan. 

2.2 Kaji tingkat 

mobilisasi klien. 

2.3 Bantu klien untuk 

melakukan rentan 

gerak aktif maupun 

rentan gerak pasif 

pada sendi. 

2.4 Lakukan ambulasi 

dengan alat bantu 

(misalnya tongkat, 

kursi roda, walker, 

kruk). 

2.5 Latih klien dalam 

pemenuhan 

kebetuhan ADLs 

secara mandiri 

sesuai kemampuan. 
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2.6 Motivasi klien untuk 

meningktkan 

kembali aktivitas 

yang normal, jika 

bengkak dan nyeri 

telah berkurang. 

3 Hipertemia berhubungan 

dengan proses penyakit 

(D.0130). 

 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

diharapkan suhu tubuh 

klien dalam batas 

normal dengan kriteria 

hasil : 

1. Suhu tubuh dalam 

rentan  normal. 

2. Nadi dan pernapasan 

dalam rentan normal. 

3. Tidak ada perubahan 

warna kulit dan tidak 

ada pusing. 

3.1 Monitor suhu 

sesering mungkin. 

3.2 Monitor warna dan 

suhu kulit. 

3.3 Monitor tekanan 

darah, nadi dan 

pernapasan. 

3.4 Monitor intake dan 

output. 

3.5 Tingkatkan intake 

cairan dan nutrisi. 

3.6 Selimuti klien. 

3.7 Tingkatkan sirkulasi 

udara. 

3.8 Kompres klien pada 

lipat paha dan 

aksila. 

3.9 Berikan Antipiretik. 

3.10 Kaloborasi 

pemberian cairan 

Intravena. 

4 Gangguan rasa nyaman 

berhubungan dengan 

gejala terkait penyakit 

(D.0074). 

 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

diharapkan status 

kenyamanan meningkat 

dengan kriteria hasil : 

1. Mampu mengontrol 

kecemasan. 

2. Status lingkungan 

yang nyaman. 

3. Dapat mengontrol 

nyeri. 

4. Kualitas tidur dan 

istirahat adekuat. 

4.1 Identifikasi tingkat 

kecemasan. 

4.2 Gunakan 

pendekatan yang 

menenangkan. 

4.3 Temani klien untuk 

memberikan 

keamanan dan 

mengurangi takut. 

4.4 Dengarkan dengan 

penuh perhatian. 

4.5 Dorong klien untuk 

mengungkapkan 

perasaan, ketakutan, 

persepsi. 

4.6 Instruksikan klien 

menggunakan teknik 

rileksasi. 

4.7 Kaloborasi 

pemberian obat 

untuk mengurangi 

kecemasan. 
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5 Gangguan integritas 

jaringan berhubungan 

dengan kelebihan cairan 

(peradangan kronik 

akibat adanya kristal 

urat) (D.0129). 

 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

diharapkan  ketebalan 

dan tekstur jaringan 

normal dengan kriteria 

hasil : 

1. Tidak ada tanda-

tanda infeksi. 

2. Menunjukan 

pemahaman dalam 

proses perbaikan 

kulit dan mencegah 

terjadinya cidera 

berulang. 

5.1 Anjurkan klien untuk 

menggunakan alas 

kaki yang longgar. 

5.2 Jaga kebersihan kulit 

agar tetap bersih dan 

kering. 

5.3 Monitor aktivitas dan 

mobilisasi klien. 

5.4 Monitor kulit akan 

adanya kemerahan. 

5.5 Monitor status nutrisi 

klien.  

5.6 Berikan posisi yang 

mengurangi tekanan 

pada luka. 

5.7 Ajarkan klien tentang 

luka dan perawatan 

luka. 

6 Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

nyeri pada persendian   

(D. 0055). 

 

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

diharapkan jumlah jam 

tidur klien dalam batas 

normal dengan kriteria 

hasil : 

1. Jumlah jam tidur 

dalam  batas normal 

6-8 jam/hari. 

2. Pola tidur dan 

kualitas tidur dalam 

batas normal. 

3. Perasaan segar 

setelah tidur dan 

istirahat. 

4. Mampu 

mengidentifikasi hal-

hal yang 

meningkatkan tidur. 

6.1 Monitor dan catat 

kebutuhan tidur klien 

setiap hari dan jam. 

6.2 Determinasi efek-efek 

medikasi terhadap 

pola tidur. 

6.3 Jelaskan pentingnya 

tidur yang adekuat. 

6.4 Fasilitasi untuk 

mempertahankan 

aktivitas sebelum 

tidur (membaca). 

6.5 Ciptakan lingkungan 

yang nyaman. 

6.6 Diskusikan dengan 

klien tentang teknik 

tidur klien. 

 

2.4.4 Implementasi 

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke 

status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang 

diharapkan (Gordon, 1994, dalam Potter & Perry, 2011). 
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2.4.5 Evaluasi 

Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan 

perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang teramati dan 

tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan (Asmadi,  2008).  
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BAB 3 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Pendekatan 

Jenis penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam bentuk studi kasus 

untuk mengetahui masalah asuhan keperawatan pada Lansia dengan Gout 

Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda dengan 

pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 

3.2 Subyek Penulisan 

Subyek dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah dua orang  Lansia yang 

mengalami penyakit Gout Arthritis dan mempunyai fungsi kognitif yang baik dan 

dapat diajak berkomunikasi di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri 

Samarinda. 

 

3.3 Batasan Istilah (Definisi Operasional) 

Lansia yang menjadi subyek dalam studi kasus ini adalah Lansia yang bertempat 

tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Yang memenuhi 

kriteria subyek di atas dan mengalami Gout Arthritis. Gout Arthritis adalah 

penyakit sendi yang biasanya ditandai dengan tingginya kadar Asam Urat dalam 

darah. Kadar Asam Urat yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan 

penumpukan Asam Urat di dalam persendian yang dapat menimbulkan nyeri serta 
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peradangan. Sehingga dapat  mengganggu aktifitas Lansia di Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

 

3.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Studi Kasus  

Studi kasus dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Lama waktu studi kasus ini adalah selama 4 hari. 

 

3.5 Prosedur Penulisan 

Tahap awal prosedur penulisan diawali dengan penyusunan proposal oleh 

mahasiswa dengan menggunakan metode studi kasus. Setelah dikonsultasikan dan 

mendapat persetujuan pembimbing, serta mendapatkan izin dari pihak Panti Sosial 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, maka dilanjutkan dengan kegiatan 

pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Setelah itu data dianalisis 

untuk merumuskan diagnosa keperawatan, dan selanjutnya menentukan diagnosa 

keperawatan sesuai dengan prioritas masalah keperawatan yang dialami Lansia. 

Setelah itu menyusun perencanaan atau intervensi dan melakukan implementasi 

sesuai dengan perencanaan hingga melakukan evaluasi dari pelaksanaan yang 

telah dilakukan. 
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3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah: 

1) Wawancara (hasil anamnesis berisi tentang identitas klien, keluhan utama,  

riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, 

dll) sumber data dari klien dan perawat. 

2) Observasi dan monitor. 

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

4) Dokumentasi laporan asuhan keperawatan. 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah format pengkajian Asuhan 

Keperawatan Gerontik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kaltim. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Sumber data yang didapat langsung dari Lansia, sehingga didapatkan data yang 

valid. Selanjutnya dilakukan observasi untuk mengetahui apakah data yang 

dikatakan oleh Lansia sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis.  

 

3.8 Analisis Data  

Pengolahan data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 

data yang terkumpul untuk membuat kesimpulan (Notoadmojo, 2010). 
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Pengolahan data ini untuk melakukan asuhan keperawatan pada Lansia dengan 

Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 
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 BAB 4 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil  

4.1.1 Gambaran Lokasi Studi Kasus 

Lokasi dilakukan penulisan ini adalah UPTD Panti Sosial Tresna Werdha 

Nirwana Puri yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo Samarinda yang memiliki 15 

Wisma yang memiliki daya tampung sebanyak 110 Lansia dan SDM sebanyak 57 

orang yang memberikan pelayanan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana 

Puri Samarinda. 

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran selalu didasarkan pada 

peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI di antaranya Undang-Undang 

No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang RI 

No.11 tahun 2009 tentang Kesejateraan Sosial serta peraturan lainnya, sehingga 

para Lansia dapat menikmati sisa hidup yang tentram lahir batin serta mampu 

melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. 

Dalam studi kasus ini, penulis melakukan asuhan keperawatan di Wisma Mawar 

dan Wisma Bugenvil pada tanggal 15 April 2019. Tipe masing-masing rumah 

permanen, lantai rumah terbuat dari keramik di dalam satu wisma terdapat 5 

kamar termasuk kamar pengasuh. Satu kamar di tempati oleh 2 Lansia atau 1 

Lansia dan ada dua kamar mandi dan satu dapur. 

Penulisan ini diawali dengan penentuan subyek yang telah terdiagnosis Gout 

Arthritis oleh tim kesehatan Panti kemudian penulis melakukan penilaian 

menggunakan alat pemeriksa kadar Asam Urat yang diperoleh hasil dua subyek 
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masuk dalam klasifikasi Gout Arthritis dan mempunyai fungsi kognitif yang baik 

di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Adapun subyek 

yang dikelola berjumlah dua orang yang mempunyai penyakit Gout Arthritis. 

 

4.2 Data Asuhan Keperawatan 

1) Pengkajian  

Tabel 4.1 Hasil Anamnesis Klien dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Identitas Klien 1 Klien 2 

Nama  Ny. Su Ny. Sa 

Umur 70 tahun 72 tahun 

Jenis kelamin Perempuan Perempuan 

Agama Islam Islam 

Pendidikan terakhir Tidak sekolah Tidak sekolah. 

Pekerjaan sebelumnya Asisten rumah tangga.  Ibu Rumah Tangga. 

Alamat sebelum Panti Jalan Pemuda 4. Jln. Malinau. 

Tanggal masuk Panti 28 Mei 2011 7 April 2013 

Tanggal pengkajian 15 April 2019 15 April 2019 

Kamar 3 2 

Penanggung jawab Indah Yuliana 

Pekerjaan penanggung jawab Pengasuh wisma. Pengasuh wisma. 

Sumber informasi Anamnesa  Anamnesa 
 

Riwayat Keluarga  

Klien 1 

  

Klien 2 
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Keterangan :  

 
  

Riwayat Pekerjaan Klien 1 Klien 2 

Status pekerjaan saat ini.  Tidak bekerja. Tidak bekerja. 

Pekerjaan sebelumnya. Asisten rumah tangga. Ibu rumah tangga. 

Sumber-sumber pendapatan dan 

kecukupan terhadap kebutuhan. 

Bantuan Pemerintah. Bantuan Pemerintah. 

 

Riwayat lingkungan hidup Klien 1 Klien 2 

Tipe tempat tinggal. Beton  Beton 

Jumlah kamar. 5 5 

Jumlah tingkat. Tidak ada Tidak ada 

Jumlah orang yang tinggal 

dirumah. 

9 orang 8 orang 

Derajat privasi Memiliki masing-masing 

kamar untuk menjaga 

privasinya. 

Memiliki masing-

masing kamar untuk 

menjaga privasinya. 

Tetangga terdekat. Sesama wisma.  Sesama wisma. 

Alamat/telepon Jln. Mayjen Sutoyo. Jln. Mayjen Sutoyo. 
 

Riwayat rekreasi Klien 1 Klien 2 

Hobby/minat. Membuat kerajinan. Menonton televisi. 

Keanggotaan organisasi. Pengajian Pengajian 

Liburan Tidak pernah. Tidak pernah. 
 

Sumber/sistem pendukung Klien 1 Klien 2 

Dokter  √ √ 

Perawat √ √ 

Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik. √ √ 

Pelayanan kesehatan di rumah. - - 

Lain-lain, sebutkan. Pengasuh wisma. Pengasuh wisma. 
 

Deskripsi hari khusus 

kebiasaan ritual waktu tidur 

Klien 1 Klien 2 

Mencuci kaki, membaca 

doa sebelum tidur dan 

berdzikir. 

Membaca doa sebelum 

tidur dan bershalawat.  
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Status Kesehatan Saat ini Klien 1 Klien 2 

Status kesehatan umum selama 

setahun yang lalu. 

Asam Urat dan 

Hipertensi. 

Asam Urat 

Status kesehatan umum selama 5 

tahun yang lalu. 

Hipertensi Asam Urat 

Keluhan-keluhan kesehatan 

utama. 

Nyeri sendi bagian lutut 

dan pusing. 

Nyeri sendi bagian 

lutut. 

Pengetahuan tentang 

penatalaksanaan masalah 

kesehatan. 

Minum obat. Minum obat. 

Derajat keseluruhan fungsi 

relative terhadap masalah 

kesehatan dan diagnosa medis. 

  

 

Obat-obatan Klien 1 Klien 2 

Nama obat dan Dosis. Allupurinol 100 mg. Allupurinol 100 mg, 

Piroxicam 10 mg. 

Bagaimana/ kapan 

menggunakan. 

1x sehari 1x sehari 

Dokter yang mengintrusksikan.  Tidak tahu Tidak tahu 

Tanggal resep   
 

Status Imunisasi Klien 1 Klien 2 

Tetanus,Difteri Belum pernah. Belum pernah. 

Influenza Belum pernah. Belum pernah. 

Pneumoni Belum pernah. Belum pernah. 

Alergi Tidak ada alergi. Tidak ada alergi. 

Obat-obatan Allupurinol 100 mg. Allupurinol 100 mg, 

Piroxicam 10 mg. 

Makanan Tidak ada alergi makanan 

tertentu. 

Tidak ada alergi 

makanan tertentu. 

Kontak substansi. Tidak pernah kontak 

langung dengan penderita 

penyakit menular. 

Tidak pernah kontak 

langung dengan 

penderita penyakit 

menular. 

Faktor-faktor lingkungan. Lingkungan klien bebas 

dari penderita penyakit 

sistem imun. 

Lingkungan klien bebas 

dari penderita penyakit 

sistem imun. 
 

Nutrisi Klien 1 Klien 2 

Diet, pembatasan makan minum. Sesuai pemberian Panti. Sesuai pemberian Panti. 

Riwayat peningkatan/penurunan 

berat badan. 

Ada penurunan sekitar 

6 kg. 

Tidak ada 

penurunan/peningkatan 

BB. 

Pola konsumsi makanan. Klien makan 2 kali 

sehari secara mandiri. 

Klien makan 3 kali sehari 

secara mandiri. 

Masalah-masalah yang 

memperahui masalah. 

Tidak ada Tidak ada 

Kabiasaan  Menggunakan sambel. Makan makanan berkuah. 
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Status kesehatan masa lalu Klien 1 Klien 2 

Penyakit masa anak-anak. Demam dan flu. Klien tidak mengingat. 

Penyakit serius/kronik. Hipertensi dan Asam Urat. Asam Urat 

Trauma Tidak ada Tidak ada 

Perawatan dirumah sakit. Tidak ada Tidak ada 

Operasi  Tidak ada Tidak ada 
 

 

Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Fisik Klien dengan Gout Arthritis di Panti Sosial 

Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Pemeriksaan Fisik Klien 1 Klien 2 

Umum Ya Tidak Ya Tidak 

1. Kelelahan 

2. Perubahan nafsu makan. 

3. Demam 

4. Keringat malam. 

5. Kesulitan tidur. 

6. Sering pilek, infeksi. 

7. Penilaian diri terhadap status kesehatan. 

8. Kemampuan untuk melakukan AKS. 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

    √ 

√ 

 

Integumen Ya Tidak Ya Tidak 

1. Pruritus 

2. Perubahan pigmentasi. 

3. Perubahan tekstur. 

4. Sering memar. 

5. Perubahan rambut. 

6. Perubahan kuku. 

7. Pemajanan lama terhadap matahari. 

8. Pola penyembuhan lesi, memar. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

Hemapoetik Ya Tidak Ya Tidak 

1. Perdarahan / memar abnormal. 

2. Pembengkakan kelenjar limfe. 

3. Anemia 

4. Riwayat transfusi darah. 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

Kepala Ya Tidak Ya Tidak 

1. Sakit kepala 

2. Trauma berarti pada masa lalu. 

3. Pusing 

4. Gatal kulit kepala. 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

Mata Ya Tidak Ya Tidak 

1. Perubahan penglihatan. 

2. Kaca mata/kontak lensa. 

3. Nyeri 

4. Air mata berlebih. 

5. Bengkak sekitar mata. 

6. Kabur  

7. Foto phobia. 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 



47  

 
 

Telinga Ya Tidak Ya Tidak 

1. Perubahan pendengaran. 

2. Tinnitus  

3. Vertigo  

4. Sensitivitas pendengaran.  

5. Alat-alat protesa.  

6. Riwayat infeksi. 

7. Tanggal pemeriksaan paling akhir.  

8. Kebiasaan perawatan telinga. 

9. Dampak pada penampilan AKS.  

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Hidung Ya Tidak Ya Tidak 

1. Rinorea  

2. Rabas  

3. Epistaksis  

4. Obstruksi  

5. Mendengkur  

6. Nyeri pada sinus.  

7. Alergi  

10. Riwayat infeksi. 

11. Penilaian diri pada kemampuan olfaktori. 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Mulut dan Tenggorokan Ya Tidak Ya Tidak 

1. Sakit tenggorokan. 

2. Ulkus/lesi  

3. Serak  

4. Perubahan suara.  

5. Kesulitan menelan.  

6. Alat-alat protesa. 

7. Riwayat infeksi. 

8. Tanggal pemeriksaan gigi paling akhir. 

9. Pola menggosok gigi. 

10. Masalah dan kebiasaan membersihkan gigi palsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

Leher Ya Tidak Ya Tidak 

1. Kekakuan  

2. Nyeri/nyeri tekan. 

3. Benjolan/Massa.  

4. Keterbatasan gerak. 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

Payudara Ya Tidak Ya Tidak 

1. Benjolan/Massa  

2. Nyeri/nyeri tekan 

3. Bengkak 

4. Keluar cairan dari putting susu. 

5. Perubahan pada putting susu. 

6. Pola pemeriksaan payudara sendiri tanggal dan hasil 

Mamografi paling akhir. 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

Pernafasan Ya Tidak Ya Tidak 

1. Batuk  

2. Sesak nafas  

3. Heopteses  

4. Sputum  

5. Mengi  

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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6. Asma/alergi Pernafasan. √ √ 

Kardiovaskuler Ya Tidak Ya Tidak 

1. Nyeri/ketidaknyamanan dada. 

2. Palpitasi 

3. Sesak nafas. 

4. Diapnea pada aktifitas.  

5. Dipsnea nokturak paroksimal. 

6. Ortopnea 

7. Murmur  

8. Edema  

9. Varises  

10. Kaki timpang. 

11. Parastesia 

12. Perubahan warna kaki. 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Gastrointestinal Ya Tidak Ya Tidak 

1. Disfagia  

2. Tidak dapat mencerna. 

3. Nyeri ulu hati. 

4. Mual/muntah 

5. Hematemesis  

6. Perubahan nafsu makan. 

7. Intoleran aktifitas.  

8. Ulkus  

9. Nyeri  

10. Ikterik  

11. Benjolan/massa 

12. Perubahan kebiasaan defekasi.  

13. Diare  

14. Konstipasi  

15. Melena  

16. Hemoroid  

17. Perdarahan rectum. 

18. Pola defekasi biasanya.  

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Perkemihan Ya Tidak Ya Tidak 

1. Disuria  

2. Menetes  

3. Ragu-ragu 

4. Dorongan  

5. Hematuria  

6. Poliuria  

7. Oliguria  

8. Nokturia  

9. Inkontinensia  

10. Nyeri saat berkemih.  

11. Batu  

12. Infeksi 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Genitalia Ya Tidak Ya Tidak 

Genito Reproduksi Wanita  

1. Lesi  

2. Rabas  

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 
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3. Perdarahan pasca senggama. 

4. Nyeri pelvic  

5. Penyakit kelamin. 

6. Infeksi  

7. Masalah aktifitas seksual. 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Muskuloskletal Ya Tidak Ya Tidak 

1. Nyeri persendian. 

2. Kekakuan  

3. Pembengkakan sendi. 

4. Deformitas  

5. Spasme  

6. Kram  

7. Kelemahan otot.  

8. Masalah cara berjalan.  

9. Nyeri punggung.  

10. Protesa  

11. Pola kebiasaan latihan/olahraga.  

12. Dampak pada penampilan AKS. 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

Persyarafan Ya  Tidak Ya Tidak 

1. Sakit kepala. 

2. Kejang  

3. Serangan jantung. 

4. Paralisis  

5. Paresis  

6. Masalah koordinasi.  

7. Tic/tremor/spasme. 

8. Parastesis  

9. Cedera kepala. 

10. Masalah memori.  

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Endokrin Ya  Tidak Ya Tidak 

1. Intoleran panas. 

2. Intoleran dingin. 

3. Goiter  

4. Pigmentasi kulit/tekstur.  

5. Perubahan rambut. 

6. Polifagia  

7. Polidipsi  

8. Polyuria  

 √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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Penilaian Resiko Pasien Jatuh dengan Skala Morse 

Faktor Resiko Skala 

Skor 

Hasil 

Klien 1 

Hasil 

Klien 2 
Standar 

Riwayat jatuh yang baru 

atau 3 bulan terakhir.  

Ya   25 

Tidak 0 0 0 

Diagnosa sekunder 

lebih dari 1 diagnosa. 

Ya 15  15 

Tidak  0 0 

Menggunakan alat bantu. Berpegangan pada benda-

benda sekitar. 
30  30 

Kruk, tongkat, walker.  15 15 

Menggunakan IV dan 

Kateter. 

Bedrest/ dibantu perawat. 0 0 0 

Ya   20 

Kemampuan berjalan. Tidak   0 

Gangguan (pincang/diseret). 20 20 20 

Status mental. Lemah 10 10 10 

Normal/bedrest/immobilisasi.   0 

Tidak sadar akan kemampuan / 

post op 24 jam. 
  15 

Orientasi sesuai kemampuan 

diri. 
   0 

Total Skor 75 45  

Katagori : 

Resiko = ≥ 45  

Sedang = 25-44  

Rendah = 0-24 
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Penilaian  Nutrisi Mini MNA 

Klien 1 : Berat (kg) : 56 kg   ,Tinggi (cm) : 156 cm      IMT : 23 

Klien 2 : Berat (kg) : 43 kg   ,Tinggi (cm) : 142 cm      IMT : 21 

Skrining   Klien 1 Klien 2 

A. Apakah asupan makanan berkurang selama 3 bulan terakhir 

karena kehilangan nafsu makan, gangguan pencernaan, 

kesulitan mengunyah atau menelan. 

0 = Asupan makanan sangat berkurang. 

1 = Asupan makanan agak berkurang. 

2 = Asupan makanan tidak berkurang. 

1 1 

B.  Penurunan  berat badan selama 3 bulan terakhir.  

0 = Penurunan berat badan lebih dari 3 kilo. 

1 = Tidak tahu. 

2 = Penurunan berat badan antara 1 hingga 3 kg. 

3 = tidak ada penurunan berat badan. 

2 1 

C.  Mobilisasi  

0 = Terbatas di tempat tidur atau kursi. 

1 = Mampu bangun dari tempat tidur/kursi tetapi tidak 

bepergian keluar rumah. 

2 = Dapat bepergian keluar rumah. 

2 1 

D.  Menderita tekanan psikologis atau penyakit yang berat dalam 

3 bulan terakhir. 

0 = Ya 

1 = Tidak 

1 1 

E.  Gangguan neuropsikologis. 

0 = Depresi berat atau kepikunan berat. 

1 = Kepikunan ringan. 

2 = Tidak ada gangguan psikologis. 

2 2 

F1. Indeks Massa Tubuh (IMT) (berat dalam kg)/(tinggi dalam 

m
2
). 

0 = IMT kurang dari 19 (IMT < 19). 

1 = IMT 19 hingga kurang dari 21 (IMT : 19 - < 21). 

2 = IMT 21 hingga kurang dari 23 (IMT : 21 - < 23). 

3 = IMT 23 atau lebih (IMT ≥ 23). 

3 2 

 

BILA DATA IMT TIDAK ADA, GANTI F1 DENGAN PERTANYAAN F2. 

ABAIKAN PERTANYAAN F2 BILA PERTANYAAN F1 SUDAH DAPAT DIISI. 

 

F2. Lingkar betis 

0 = Lingkar betis kurang dari 31 (lingkar betis < 31). 

3 = Lingkar betis sama dengan atau lebih besar dari pada 3. 

  

Skor Skrining 10 8 

Skor 12-14 : Status gizi normal. 

Skor 8-11   : Beresiko malnutrisi. 

Skor 0-7     : Malnutisi 
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Pengkajin Status Fungsional (Modifikasi dari Barthel Indeks) Klien 1 

No Kriteria Bantuan Mandiri Keterangan 

1 
Makan  

5 10 √ 
2x sehari 1 porsi nasi 

lauk dan pauk. 

2 
Minum 

5 10 √ 
Air putih , 6 

gelas/sehari. 

3 
Berpindah dari kursi roda ke 

tempat tidur, sebaliknya. 
5-10 15 √  

4 
Personal toilet (cuci muka, 

menyisir rambut, gosok gigi). 0 5 √ 2 x sehari. 

5 

Keluar masuk toilet (mencuci 

pakaian, menyeka tubuh, 

menyiram). 
5 10 √  

6 Mandi 5 15 √ 2 x sehari. 

7 Jalan di permukaan datar. 0 5 √  

8 Naik turun tangga. 5 10 √  

9 Mengenakan pakaian. 5 10 √  

10 
Kontrol Bowel (BAB). 

 
5 10 √ 

1x sehari konsistensi 

lunak. 

11 
Kontrol Bladder (BAK). 

5 10 √ 
3x sehari warna kuning 

jernih. 

12 Olahraga atau latihan. 5 10 √ 2x sehari senam. 

13 
Rekreasi atau pemantapan waktu 

luang. 
5 10 √ 

Mengaji dan membuat 

kerajinan 1x seminggu. 

TOTAL  130  

Keterangan : 

≥ 130    : Mandiri √                                       

65-125  : Ketergantungan Sebagian. 

≥ 60      : Ketergantungan Total. 
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Pengkajin Status Fungsional (Modifikasi dari Barthel Indeks) Klien 2 

No Kriteria Bantuan Mandiri Keterangan 

1 
Makan  

5 10 √ 
3x sehari ½ porsi bubur, 

lauk dan pauk. 

2 Minum 5 10 √ 5x sehari 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 √ 2 x sehari. 

5 

Keluar masuk toilet (mencuci 

pakaian, menyeka tubuh, 

menyiram). 

5 √ 10  

6 Mandi 5 15 √ 2 x sehari. 

7 Jalan di permukaan datar. 0 5 √  

8 Naik turun tangga. 5 √     10  

9 Mengenakan pakaian. 5 10 √  

10 
Kontrol Bowel (BAB). 

 
5 10 √ 

1 x sehari konsistensi 

lunak. 

11 
Kontrol Bladder (BAK). 

5 10 √ 
4 x sehari bewarna 

kuning. 

12 Olahraga atau latihan. 5 √ 10  

13 
Rekreasi atau pemantapan waktu 

luang. 
5 √ 10 

Pengkajian 1 x 

seminggu. 

TOTAL 110   

Keterangan : 

≥ 130    : Mandiri                       

65-125  : Ketergantungan Sebagian. √  

≥ 60      : Ketergantungan Total. 
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Pengkajian Status Mental Gerontik 

Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan Short 

Portable Mental Status Quisioner (SPMSQ). 

No Pertanyaan 
Klien 1 Klien 2 

Benar Salah Benar Salah 

1 Tanggal berapa hari ini?  √  √ 

2 Hari apa sekarang? √  √  

3 Apa nama tempat ini? √  √  

4 Dimana alamat anda? √  √  

5 Berapa umur anda? √  √  

6 Kapan anda lahir? (minimal 

tahun lahir)  
√   √ 

7 Siapa presiden Indonesia 

sekarang?  
√  √  

8 Siapa presiden Indonesia 

sebelumnya? 
√  √  

9 Siapa nama Ibu anda? √  √  

10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap 

pengurangan 3 dari setiap 

angka baru, semua secara 

menurun. 

√  √  

 Jumlah  9 1 8 2 

Interpretasi Hasil 

Salah 0-3 = fungsi intelektual utuh. 

Salah 4-5 = fungsi Intelektual Ringan. 

Salah 6-8 = kerusakan Intelektual Sedang. 

Salah 9-10 = kerusakan intelektual Berat. 
 

Riwayat Psikososial 

Klien 1 Klien 2 

Klien mengatakan merasa 

bahagia tinggal di Panti 

karena ada yang mengurus 

keperluanya, klien mampu 

bersosialisasi dengan baik 

dengan penghuni Panti 

yang lain dan klien 

menunjukan sikap 

kooperatif saat diberikan 

asuhan. 

Selama interaksi klien 

menunjukan sikap kooperatif 

dan klien mampu 

bersosialisasi dengan baik 

dengan penghuni Panti yang 

lain. 
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Riwayat Spiritual 

Klien 1 Klien 2 

Klien mengatakan selalu 

menjalankan solat 5 waktu, 

mengikuti pengkajian 

setiap hari jum’at dan  

mengaji. 

Klien mengatakan selalu 

menjalankan solat 5 waktu 

dan mengikuti pengkajian 

setiap hari jum’at. 

 

 

Samarinda, 15 April 2019 

Mahasiswa  

 

 

Nurul Hidayah 

P07220116070 
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2) Analisa Data 

Tabel 4.3 Analisa Data Klien dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Data 
Etiologi 

Masalah 

Keperawatan Klien 1 Klien 2 

DS : 

Klien mengatakan lutut 

kirimya nyeri karena 

Asam Urat semenjak 5 

bulan yang lalu. 

P : Nyeri karena Asam 

Urat dan banyak 

berjalan.  

Q :Ditusuk- tusuk. 

R : Lutut kiri. 

 S : 5 

T : Hilang timbul. 

 

DO : 

a. Klien tampak 

meringis apabila 

menekuk lutut 

kirinya. 

b. Kadar Asam Urat 

8,3 g/dl. 

c. Terlihat adanya 

kemerahan dan 

bengkak di sekitar 

lutut kiri. 

DS : 

Klien mengatakan 

nyeri karena Asam 

Urat semenjak 1 

tahun yang lalu. 

P : Nyeri karna 

Asam Urat. 

Q : Kram dan nyeri 

seperti ditusuk-

tusuk. 

R : Lutut kanan.  

S : 7 

T : Hilang timbul. 

 
DO: 

a. Adanya kemerahan 

dan bengkak di 

sekitar lutut kanan. 

b. Kadar Asam Urat  

9,3 g/dl. 

c. Klien tampak 

meringis apabila 

berjalan lama. 

Kondisi kronis 

(Gout Arthritis). 

Nyeri kronis 

(D.0078). 

DS : 

a. Klien mengatakan 

sulit bergerak aktif 

karena lutut terasa 

nyeri. 

b. Klien mengatakan 

apabila lama 

bergerak lutut terasa 

nyeri. 

c. Klien mengatakan 

merasa tidak 

nyaman saat 

bergerak  karena 

nyeri. 

 

 

 

DS : 

a. Klien menyatakan 

sulit bergerak aktif 

karena lutut terasa 

nyeri dan kram. 

b. Klien mengatakan 

lutut terasa nyeri 

saat berjalan. 

c. Klien mengatakan 

setelah melakukan 

aktifitas kaki terasa 

nyeri. 

 

 

 

 

 

Nyeri 
Gangguan 

mobilitas fisik 

(D.0054). 
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DO : 

a. Kekuatan otot 

           5    5  

           4    5 

b. Klien terlihat 

berjalan lambat. 

c. Lutut klien terlihat 

tremor setelah 

kembali dari 

berjalan di sekitar 

Panti. 

DO:  

a. Kekuatan otot 

         5     5  

         3     4 

b. Klien melakukan 

aktifitas 

menggunakan 

bantuan tongkat. 

c. Klien terlihat 

berjalan lambat. 

 

DS : 

a. Klien mengatakan 

belum mengetahui 

tentang Asam Urat. 

b. Klien sering 

bertanya tentang 

tujuan dilakukanya 

kompres hangat. 

 

 

DO : 

a. Klien terlihat 

bingung saat 

ditanya tentang 

Asam Urat dan 

bagaimana 

pelaksanaanya. 

b. Klien memakan apa 

saja yang diberikan 

oleh pengasuh Panti 

termasuk makanan 

yang tidak 

dianjurkan.  

DS : 

a. Klien mengatakan 

belum mengetahui 

tentang Asam 

Urat. 

b. Klien sering 

betanya tentang 

mengapa lututnya 

sering terasa sakit 

bila digerakan. 

 

DO : 

a. Klien terlihat 

bingung saat 

ditanya tentang 

Asam Urat dan 

bagaimana 

pelaksanaanya. 

b. Klien memakan apa 

saja yang diberikan 

oleh pengasuh 

Panti termasuk 

makanan yang 

tidak dianjurkan. 

 

DS : 

a. Klien mengatakan 

tidak bisa tidur 

karena nyeri pada 

lutut karena Asam 

Urat pada saat 

malam hari. 

b. Klien mengatakan 

tidur hanya sekitar 

4 jam. 

 

DO : 

a. Klien tampak 

mengantuk. 

 

 

Kurang terpapar 

informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeri 

 

 

Defisit 

pengetahuan 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan pola 

tidur (D.0055). 
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b. Kantung mata klien 

terlihat menghitam. 

DS : - 

 

DO :   

a.   Usia Klien 70 

tahun. 

b.   Klien berjalan  

berpegangan benda-

benda sekitar. 

c.   Klien berjalan 

lambat dan lemah. 

d.   Kekuatan otot  

       5   5 

       5   4 

e.   Klien memiliki 

diagnosa sekunder 

lebih dari 1 yaitu 

Asam Urat dan 

Hipertensi. 

f.   Skala Morse : 75 

(resiko tinggi). 

 

DS : - 

 

DO : 

a.  Usia klien 72 

tahun.  

b.  Klien berjalan 

menggunakan 

tongkat. 

c.  Klien berjalan 

dengan lemah dan 

lambat. 

d.  Kekuatan otot 

           5     5 

           4     3 

e.  Skala Morse : 45 

(resiko tinggi). 

Usia ≥ 65 tahun. 
Resiko jatuh 

(D.0143). 

DS : - 

 

DO :  

a.   Asupan makan klien 

dalam 3 bulan 

terakhir agak 

berkurang. 

b.  Terdapat penurunan 

berat badan dalam  

3 bulan terakhir 

sebanyak 3 kg.  

c.   Klien makan hanya 

2x sehari 1 porsi 

makan nasi, lauk 

dan pauk. 

d.   IMT : 23 (berat 

badan berlebih). 

e.   Skor skrining : 10 

(beresiko 

malnutrisi). 

DS : - 

 

DO : 

a.  Asupan makan 

klien dalam 3 

bulan terakhir agak 

berkurang. 

b.  Klien hanya 

menghabiskan  ½ 

dari porsi makan 

nya yaitu bubur, 

lauk dan pauk. 

c.  IMT : 21 (berat 

badan normal). 

d.  Skor skrining : 8 

(beresiko 

malnutrisi). 

Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan). 

Resiko defisit 

nutrisi (D.0032). 
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3) Diagnosa Keperawatan 

Tabel 4.4 Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas pada Klien dengan 

Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

No 

Urut 

Klien 1 Klien 2 

Hari/Tanggal 

Ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan (Kode 

SDKI) 

Hari/Tangg

al 

ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan (Kode 

SDKI) 

1 

Senin, 15 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan dengan 

kondisi kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

Senin, 15 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan dengan 

kondisi kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

2 

Senin, 15 

April 2019 

Gangguan mobilitas 

fisik berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

Senin, 15 

April 2019 

Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

nyeri (D.0055). 

3 

Senin, 15 

April 2019 

Defisit pengetahuan 

berhubungan dengan 

kurang terpapar 

informasi (D.0111). 

Senin, 15 

April 2019 

Gangguan mobilitas 

fisik berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

4 

Senin, 15 

April 2019 

Resiko jatuh  

dibuktikan dengan 

usia ≥ 65 tahun 

(D.0143). 

Senin, 15 

April 2019 

Defisit pengetahuan 

berhubungan dengan 

kurang terpapar 

informasi (D.0111). 

5 

Senin, 15 

April 2019 

Resiko defisit nutrisi 

dibuktikan dengan 

Faktor psikologis 

(keengganan untuk 

makan)  (D.0032). 

Senin, 15 

April 2019 

Resiko jatuh  

dibuktikan dengan 

Usia ≥ 65 tahun 

(D.0143). 

6 

  Senin, 15 

April 2019 

Resiko defisit nutrisi 

dibuktikan dengan 

faktor psikologis 

(keengganan untuk 

makan)  (D.0032). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60  

 
 

4) Perencanaan 

Tabel 4.5 Perencanaan Klien dengan Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha 

Nirwana Puri Samarinda. 

No. 
Diagnosa 

Keperawatan 
Tujuan dan Kriteria Hasil Rencana Keperawatan 

1 Nyeri kronis 

berhubungan dengan 

kondisi kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 4 x 24 

jam diharapkan nyeri hilang 

atau terkontrol dengan 

kriteria hasil : 

1. Melaporkan bahwa 

nyeri berkurang dengan 

menggunakan 

manajemen nyeri. 

2. mampu mengenali nyeri 

(skala, intensitas, 

frekuensi dan tanda 

nyeri). 

3. menyatakan rasa 

nyaman setelah nyeri 

berkurang. 

1.1 Identifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri. 

1.2 Pantau kadar Asam 

Urat. 

1.3 Indentifikasi respons 

nyeri non verbal. 

1.4 Ajarkan teknik non 

farmakologi rileksasi 

napas dalam. 

1.5 Berikan posisi yang 

nyaman. 

1.6 Berikan teknik 

nonfarmakologis 

untuk mengurangi 

rasa nyeri(mis. 

Kompres hangat). 

1.7 Kaloborasi 

pemberian Analgetik, 

jika perlu. 

2 Gangguan mobilitas 

fisik berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 4 x 24 

jam diharapkan klien 

mampu melakukan rentan 

gerak aktif dan ambulasi 

secara perlahan dengan 

kriteria hasil : 

1. Klien meningkat dalam 

aktivitas fisik. 

2. Mengerti tujuan dari 

peningkatan mobilisasi. 

3. Memperagaan 

penggunaan alat bantu. 

2.1 Memonitor frekuensi 

jantung dan tekanan 

darah sebelum 

ambulasi dimulai. 

2.2 Identifikasi toleransi 

fisik melakukan 

ambulasi. 

2.3 Bantu klien untuk 

melakukan rentan 

gerak aktif maupun 

rentan gerak pasif 

pada sendi. 

2.4 Fasilitasi aktivitas 

ambulasi dengan alat 

bantu (mis. tongkat, 

kruk). 

2.5 Fasilitasi melakukan 

mobilisasi fisik, jika 

perlu. 

2.6 Berikan motivasi 

untuk meningkatkan 

kembali aktivitas 
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yang normal, jika 

bengkak dan nyeri 

telah berkurang. 

3 Defisit pengetahuan 

berhubungan dengan 

kurang terpapar 

informasi (D.0111). 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4 x 24 

jam diharapkan kurang 

pengetahuan dapat teratasi 

dengan kriteri hasil : 

1. Klien mengatakan 

pemahaman tentang 

penyakit dan program 

terapi. 

2. Klien  mampu 

melaksanakan prosedur 

yang dijelaskan dengan 

benar. 

3. Kliem mampu 

menjelaskan kembali 

informasi yang 

diberikan. 

3.1 Identifiksi kesiapan 

dan kemampuan 

menerima informasi.  

3.2 Jelaskan tanda dan 

gejala yang 

ditimbulkan oleh 

penyakit. 

3.3 Jelaskan proses 

patofisiologis 

munculnya penyakit.. 

3.4 Jelaskan pada klien 

makanan yang harus 

dihindari dan jenis 

makanan yang 

dibutuhkan klien. 

4 Gangguan pola tidur 

berhubungan dengan 

nyeri (D.0055). 

Setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 4 x 24 

jam diharapkan jumlah jam 

tidur klien dalam batas 

normal dengan kriteria 

hasil : 

1. Jumlah jam tidur dalam  

batas normal 6-8 

jam/hari. 

2. Pola tidur dan kualitas 

tidur dalam batas 

normal. 

3.  Perasaan segar setelah 

tidur dan istirahat. 

4.  Mampu 

mengidentifikasi hal-

hal yang meningkatkan 

tidur. 

4.1 Identifikasi pola 

aktivitas dan tidur. 

4.2 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur. 

4.3 Jelaskan pentingnya 

tidur yang cukup. 

4.4 Fasilitasi 

menghilangkan stres 

sebelum tidur. 

4.5 Modifikasi 

lingkungan (mis. 

kebersihan tempat 

tidur). 

4.6 Kaloborasi pemberian 

obat tidur, jika perlu. 

5 Resiko jatuh  

dibuktikan  dengan 

Usia ≥ 65 tahun 

(D.0143). 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4 x 24 

jam diharapkan tidak ada 

kejadian jatuh dengan 

kriteria hasil : 

1. Gerakan terkoordinasi : 

kemampuan otot untuk 

bekerja sama secara 

volunter untuk 

melakukan gerakan 

yang bertujuan. 

2. Perilaku pencegahan 

5.1 Identifikasi faktor 

resiko jatuh (mis. 

Usia > 65 tahun, 

penurunan tingkat 

kesadaran, defisit 

kognitif, gangguan 

keseimbangan, 

gangguan 

penglihatan, 

neuropati). 

5.2 Identifikasi perilaku 

dan faktor yang 
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jatuh : tindakan individu 

atau pemberi asuhan 

keperwatan untuk 

meminimalkan faktor 

resiko yang dapat 

memicu jatuh di 

lingkungan individu. 

3. Kejadian jatuh : tidak 

ada riwayat jatuh. 

4. Pengetahuan : 

pemahaman terhadap 

pencegahan jatuh. 

 

mempengaruhi resiko 

jatuh. 

5.3 Identifikasi faktor 

lingkungan yang 

meningkatkan faktor 

resiko jatuh (mis. 

lantai licin, tangga 

terbuka). 

5.4 Gunakan alat bantu 

berjalan(mis. Kursi 

roda, walker). 

5.5 Monitor kemampuan 

berpindah dari tempat 

tidur ke kursi dan 

sebaliknya. 

5.6 Tempatkan klien 

beresiko tinggi jatuh 

dekat dengan 

pantauan pengawas. 

5.7 Anjurkan 

menggunakan alas 

kaki yang tidak licin. 

6 Resiko defisit nutrisi 

dibuktikan dengan 

Faktor psikologis 

(keengganan untuk 

makan)  (D.0032). 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 4 x 24 

jam diharapkan malnutrisi 

tidak terjadi dengan kriteria 

hasil : 

1. Tidak ada tanda-tanda 

malnutrisi. 

2. Tidak ada penurunan 

berat badan yang 

berarti. 

3. Berat badan ideal sesuai 

dengan tinggi badan. 

6.1 Identifikasi status 

nutrisi. 

6.2 Identifikasi alergi dan 

intoleran makanan. 

6.3 Identifikasi makanan 

yang disukai. 

6.4 Monitor asupan 

makanan. 

6.5 Monitor berat badan. 

6.6 Anjurkan klien untuk 

meningkatkan asupan 

nutrisi. 

6.7 Kaloborasi dengan 

ahli gizi untuk 

menentukan jumlah 

kalori dan jenis 

nutrien yang 

dibutuhkan, jika 

perlu. 
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5) Implementasi Keperawatan 

Tabel 4.6 Implementasi Keperawatan Klien 1 dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna We rdha Nirwana Puri Samarinda. 

Hari/ 

Tanggal/ 

Jam 

Implementasi Evaluasi Proses 

Hari 1 

Senin, 15 

April 2019 

Jam 09.00 

WITA. 

1.1 Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal 

terhadap nyeri. 

 

 

1.5 Memberikan bantalan dibawah 

lutut klien. 

 

 

1.2 Memeriksa kadar asam urat 

dalam darah. 

 

2.1 - Mengukur tekanan darah. 

      - Mengukur suhu. 

      - Menghitung nadi.  

      - Menghitung pernapasan.  

 

2.2   Menanyakan kepada klien 

tingkat mobilisasi klien. 

 

 

3.1   Menilai tingkat pengetahuan 

klien tentang penyakitnya 

dengan cara bertanya. 

 

 

5.1  Melihat defisit kognitif atau fisik 

klien yang dapat meningkatkan 

potensi jatuh dalam lingkungan 

tertentu. 

 

1.1  Klien mengatakan lutut 

kirimya nyeri karena Asam 

Urat semenjak 5 bulan 

yang lalu. 

P :   Nyeri karena Asam 

Urat dan banyak 

berjalan.  

Q : Ditusuk- tusuk. 

R :  Lutut kiri. 

S : 5 

T : Hilang timbul. 

 

1.3 Klien terlihat meringis 

kesakitan saat lutut 

ditekuk. 

 

1.5   Klien terlihat lebih 

nyaman.   

 

 

1.2 Kadar Asam Urat 8,3 g/dl. 

 

 

2.1  TD : 140/90 Mmhg. 

N   : 87 x/menit. 

RR : 20 x/menit. 

T    : 36,2 
o
C. 

 

2.2  Klien mengatakan sulit 

bergerak aktif karena lutut 

terasa nyeri. 

 

3.1  Tingkat pengetahuan klien 

tentang penyakitnya dan 

kebutuhan perawatan 

masih rendah. 

 

5.1  Klien berjalan dengan 

lambat dan berpegangan 

dengan benda sekitarnya. 
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5.2  Melihat perilaku dan faktor yang 

mempengaruhi resiko jatuh. 

 

 

 

5.3 Melihat karakteristik lingkungan 

yang dapat meningkatkan 

potensi untuk jatuh (misal lantai 

licin dan tangga terbuka). 

 

5.4 Menganjurkan klien untuk 

menggunakan tongkat atau alat 

pembantu berjalan. 

 

 

5.5 Melihat kemampuan untuk 

mentransfer dari tempat tidur ke 

kursi dan demikian pula 

sebaliknya. 

 

5.7   Sarankan klien menggunakan 

alas kaki yang aman. 

 

6.1   Melihat statu s nutrisi. 

 

 

 

6.2   Menanyakan alergi dan 

intoleran makanan. 

 

6.3   Menanyakan  makanan yang 

disukai. 

 

6.4   Melihat asupan makanan klien. 

 

 

 

6.5   Menimbang berat badan klien.  

 

6.6   Anjurkan klien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi. 

 

5.2  Klien tidak mau 

menggunakan alat bantu 

untuk berjalan seperti 

togkat. 

 

5.3   Keadaan lantai di wisma 

klien tidak licin dan tidak 

ada tangga terbuka. 

 

 

5.4  Klien tidak mau 

menggunakan tongkat 

karena klien masih mampu 

berjalan dengan mandiri. 

 

5.5   Klien dapat berpindah dari 

tempat tidur ke kursi 

dengan berpegangan pada 

benda sekitar. 

 

5.7   Klien menggunakan alas 

kaki yang licin. 

 

6.1   Klien mengatakan makan 

hanya 2x sehari,  BB :  56 

kg, TB : 156 cm, IMT : 23. 

 

6.2   Klien tidak mempunyai 

alergi terhadap makanan. 

 

6.3   Klien menyukai sayur 

bening bayam. 

 

6.4   Klien hanya makan 2x 

sehari 1 porsi makan 

nasi,lauk dan pauk. 

 

6.5   BB : 56 kg. 

 

6.6   Klien mengatakan akan 

mencoba meningkatkan 

asupan nutrisi nya. 

Hari 2 

Selasa, 16 

April 2019  

10.00 WITA.  

1.1 Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

 

 

 

 

1.1  Klien mengatakan nyeri 

masih sama seperti 

kemarin. 

P : Nyeri karena Asam 

Urat dan banyak 

berjalan. 

Q : Ditusuk- tusuk. 

R : Lutut kiri. 
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1.3   Melihat reaksi nonverbal 

terhadap nyeri. 

 

 

1.5   Memberikan bantalan dibawah 

lutut klien. 

 

1.6 Memberikan kompres hangat 

pada lutut kiri klien. 

 

2.3   Membantu klien melakukan  

rentang gerak aktif pada sendi. 

 

 

1.4   Mengajarkan klien teknik non 

farmakologi rileksasi napas 

dalam. 

 

2.5   Menganjurkan klien untuk 

melakukan aktivitas sesuai 

dengan kemampuanya. 

 

 

5.4   Menganjurkan klien untuk 

menggunakan tongkat atau alat 

pembantu berjalan. 

 

5.7   Menganjurkan klien 

menggunakan  alas kaki yang 

aman. 

 

6.4   Melihat asupan makanan. 

 

 

6.6  Menganjurkan  klien untuk 

meningkatkan asupan 

nutrisinya. 

S : 5 

T : Hilang timbul. 

 

1.3 Klien terlihat meringis 

kesakitan saat lutut 

ditekuk. 

 

1.5  Klien terlihat lebih nyaman.   

 

 

1.6   Klien mengatakan nyeri 

berkurang menjadi  skala 4. 

 

2.3   Klien mampu melakukan 

gerakan latihan dengan 

benar. 

  

1.4  Klien dapat melakukanya 

dengan baik.  

 

 

2.5  Klien kooperatif, 

mengatakan akan 

melakukan aktivitas sesuai 

kemampuanya. 

 

5.4   Klien tidak ingin 

menggunkn tongkat karena 

ribet. 

 

5.7   Klien sudah menggunakan 

alas kaki yang tidak licin 

dan aman. 

 

6.4   Klien menghabiskan i porsi 

makanya. 

 

6.6    Klien akan mencoba yang 

dikatakan perawat. 

Hari 3 

Rabu, 17 

April 2019  

09.00 WITA. 

1.1 Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

 

 

 

 

 

1.3   Melihat reaksi non verbal dari 

1.1 Klien mengatakan nyeri 

berkurang.  

P : Nyeri karena Asam 

Urat. 

Q : Ditusuk- tusuk. 

R : Lutut kiri. 

S : 4 

T : Hilang timbul. 

  

1.3  Klien terlihat lebih rileks. 
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ketidak nyamanan. 

 

2.1 - Mengukur tekanan darah. 

      - Mengukur suhu. 

      - Menghitung nadi. 

      - Menghitung pernapasan.  

 

2.3   Membantu klien melakukan  

rentang gerak aktif pada sendi. 

 

 

1.4 Menganjurkan klien melakukan  

rileksasi napas dalam apabila 

nyeri. 

 

1.5   Memberikan bantalan dibawah 

lutut klien. 

 

1.6   Memberikan kompres hangat 

pada sendi. 

 

 

 

2.6   Memberi motivasi kepada klien 

untuk menngkatkan kembali 

aktivitas yang normal, jika 

bengkak dan nyeri berkurang. 

 

 

 

5.4   Anjurkan klien untuk 

menggunakan tongkat atau alat 

pembantu berjalan. 

 

6.6   Menganjurkan klien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi. 

 

 

2.1  TD : 130/80 Mmhg. 

N   : 78 x/menit. 

RR : 20 x/menit. 

T    : 36,0 
o
C. 

 

2.3  Klien kooperatif dan dapat 

melakukan gerakan ROM 

dengan baik. 

 

1.4  Klien dapat melakukan 

rileksasi napas dalam 

secara mandiri. 

 

1.5  Klien terlihat lebih nyaman. 

 

 

1.6   Klien mengatakan nyeri 

berkurang setelah di 

kompres hangat menjadi 

skala 3. 

 

2.6   Klien mengatakan akan 

melakukanya dengan 

perlahan, klien mengatakan 

akan melakukan latihan 

gerak aktif pada saat 

sedang santai. 

 

5.4   Klien tidak ingin 

menggunakan tongkat. 

 

6.6  Klien menghabiskan 1 porsi 

makan nya dan snack. 

Hari 4 

Sabtu, 20 

April 2019 

09.00 WITA. 

1.1 Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri.  

 

1.2 Memeriksa kadar Asam Urat.  

 

3.1 Menilai tingkat pengetahuan 

klien tentang penyakit dengan 

cara bertanya. 

 

3.2 Memberikan gambaran tanda 

dan gejala yang biasa muncul 

pada penyakit Gout Arthritis 

1.1 klien mengatakan nyeri 

masih sama seperti 

kemarin yaitu skala 3. 

 

 

1.2 Kadar Asam Urat 8,1 g/dl. 

 

3.1 Tingkat pengetahuan klien 

tentang penyakit rendah. 

 

 

3.2 Klien mengatakan paham 

namun belum bisa 

menjelaskan kembali. 
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sambil berbincang-bincang 

santai. 

 

3.3 Memberikan gambaran proses 

penyakit Gout Arthritis sambil 

berbincang-bincang santai. 

 

3.4 Mendiskusikan perubahan gaya 

hidup yang mungkin diperlukan 

untuk mencegah komplikasi di 

masa yang akan datang dan atau 

proses pengontrolan penyakit, 

seperti memberikan waktu bagi 

tubuh untuk istirahat dan 

menghindari makanan yang 

tinggi akan Purin. 

 

5.4   Anjurkan klien untuk 

menggunakan. tongkat atau alat 

pembantu berjalan. 

 

 

 

3.3 Klien mengatakan paham 

namun belum bisa 

menjelaskan kembali. 

 

3.4   Klien kooperatif, 

mengatakan setuju dengan 

perubahan yang harus 

dilakukan untuk mencegah 

keparahan penyakit yang 

diderita. 

 

 

 

5.4   Klien hanya berpegangan 

pada benda-benda di 

sekitarnya. 

 

Tabel 4.7 Implementasi Keperawatan Klien 2 dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Hari/ 

Tanggal/ 

Jam 

Implementasi Evaluasi Proses 

Hari 1  

Senin, 15 

April 2019 

10.20 WITA. 

1.1 Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

 

 

 

 

 

1.3   Melihat reaksi nonverbal 

terhadap nyeri. 

 

1.5 Memberikan bantalan dibawah 

lutut klien. 

 

1.2 Memeriksa kadar Asam Urat 

dalam darah. 

 

2.1 - Mengukur tekanan darah. 

      - Mengukur suhu. 

      - Menghitung nadi.  

      - Menghitung pernapasan.  

1.1  Klien mengatakan  nyeri. 

P :  Nyeri karna Asam Urat.  

Q : Kram dan nyeri seperti  

ditusuk-tusuk. 

R : Lutut kanan . 

S : 7 

T : Hilang timbul. 

 

 

1.3 Klien terlihat meringis 

menahan nyeri. 

 

1.5   Klien terlihat lebih 

nyaman.  

 

1.2   Kadar Asam Urat  9,3 g/dl. 

 

 

2.1  TD : 140/80 Mmhg. 

N   : 88x/menit. 

RR : 20 x/menit. 

T    : 35,9 
o
C. 
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2.2   Menanyakan kepada klien 

tingkat mobilisasi klien. 

 

3.1 Menilai tingkat pengetahuan 

klien tentang penyakitnya 

dengan cara bertanya. 

 

4.1   Menanyakan kebiasaan tidur 

klien setiap hari dan jam. 

 

 

 

1.4   Mengajarkan tekhnik rileksasi 

napas dalam untuk mengurangi 

nyeri. 

 

5.1 Melihat defisit kognitif atau fisik 

klien yang dapat meningkatkan 

potensi jatuh dalam lingkungan 

tertentu. 

 

5.2   Melihat perilaku dan faktor 

yang mempengaruhi resiko 

jatuh. 

 

 

5.3  Melihat karakteristik lingkungan 

yang dapat meningkatkan 

potensi untuk jatuh (misal lantai 

licin dan tangga terbuka). 

 

5.5  Melihat kemampuan untuk 

mentransfer dari tempat tidur ke 

kursi dan demikian pula 

sebaliknya. 

 

5.7   Sarankan klien menggunkan 

alas kaki yang aman. 

 

6.1   Melihat status nutrisi. 

 

 

 

6.2   Menanyakan alergi dan 

intoleran makanan. 

 

6.3   Menanyakan  makanan yang 

disukai. 

6.4   Melihat asupan makanan klien. 

 

2.2   Klien mengatakan aktifitas 

menggunakan tongkat.  

 

3.1   Klien mengatakan tidak 

mengetahui tentang Asam 

Urat. 

 

4.1   Klien mengatakan tidurnya 

hanya sekitar 4 jam karena 

nyeri sering timbul pada 

malam hari.  

 

1.4   Klien dapat melakukan 

rileksasi napas dalam 

dengan baik. 

 

5.1  Klien berjalan dengan 

lambat dan menggunakan 

tongkat. 

 

 

5.2  Usia klien 72 tahun dan  

kaki klien sering 

mangalami nyeri dan kaku.  

 

 

5.3   Keadaan lantai di wisma 

klien tidak licin dan tidak 

ada tangga terbuka. 

 

 

5.5   Klien dapat berpindah dari 

tempat tidur ke kursi 

dengan lambat dan 

menggunakan tongkat. 

 

5.7   Klien menggunakan alas 

kaki yang licin. 

 

6.1   Klien hanya menghabiskan 

½ porsi makanya,  BB : 43 

kg, TB : 142 cm, IMT : 21. 

 

6.2    Klien tidak mempunyai 

alergi terhadap makanan. 

 

6.3   Klien menyukai sayur daun 

singkong. 

6.4   Klien  makan 3 x sehari ½ 
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6.5   Menimbang berat badan klien. 

 

6.6   Anjurkan klien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi. 

 

porsi makan  bubur,lauk 

dan pauk. 

 

6.5   BB : 43 kg. 

 

6.6   Klien mengatakan akan 

mencoba meningkatkan 

asupan nutrisi nya. 

Hari 2  

Selasa, 16 

April 2019 

Jam 11.00 

WITA. 

1.1 Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

 

 

 

 

 

1.3 Melihat reaksi nonverbal dari 

ketidak nyamanan. 

 

 

1.5   Memposisiskan klien dengan 

posisi nyaman. 

 

2.1 - Mengukur tekanan darah. 

      - Mengukur suhu. 

      - Menghitung nadi.  

      - Menghitung pernapasan.  

 

2.3   Membantu klien untuk 

melakukan rentang gerak aktif.  

 

 

2.5   Menganjurkan klien untuk 

melakukan aktivitas sesuai 

dengan kemampuanya. 

 

2.4   Membantu klien melakukan 

ambulasi menggunakan tongkat.  

 

3.1   Menilai tingkat pengetahuan 

klien tentang penyakitnya 

dengan cara bertanya. 

 

1.6   Memberikan kompres hangat 

untuk mengurangi intensitas 

nyeri. 

 

 

 4.1  Menanyakan kebiasaan tidur 

1.1   Klien mengatakan nyeri.  

P : Nyeri karna Asam 

Urat.  

Q : Kram dan nyeri seperti 

ditusuk-tusuk. 

R : Lutut kanan.  

S : 7 

T : Hilang timbul. 

 

1.3 Klien sering memegangi 

lutut nya, meringis apabila 

nyeri timbul.  

 

1.5    Klien mengatakan lebih 

nyaman kaki di luruskan. 

 
2.1   TD : 140/80 Mmhg. 

N   : 84x/menit. 

RR : 20 x/menit. 

T    : 36,1  
o
C. 

 

2.3 Klien kooperatif,  dapat 

mengikuti rentang gerak 

yang diajarkan.  

 

2.5   Klien mengatakan aktivitas 

ringan akan melalukanya 

secara mandiri. 

 

2.4   Klien berjalan secara 

lambat. 

 

3.1  Klien terlihat bingung dan 

tidak mengetahui tentang 

penyakitnya. 

 

1.6    Klien mengatakan setelah 

dikompres dengan air 

hangat nyeri berkurang 

menajadi skala 5. 

 

4.1   Klien mengatakan tidur 
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klien setiap hari. 

 

4.3   Menjelaskan kepada klien 

pentingnya tidur yang cukup. 

  

4.5   Memebersihkan lingkungan 

tempat tidur klien. 

 

 

5.7   Menyarankan klien 

menggunakan alas kaki yang 

tidak licin. 

 

6.6   Menganjurkan klien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi. 

hanya sekitar 4 jam.  

 

4.3   Klien memahami nya dan 

akan tidur yang cukup. 

 

4.5   Lingkungan tempat tidur 

klien terlihat lebih rapi dan 

bersih. 

 

5.7   Klien mengatakan hanya 

mempunyai satu alas kaki. 

 

 

6.6   Klien tidak menghabiskan 

porsi makanya. 

Hari 3 

Rabu, 17 

April 2019,  

Jam 10.20 

WITA. 

 

1.1 Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

 

 

 

 

 

1.3   Melihat reaksi nonverbl dari 

ketidak nyamanan.  

 

 

1.5   Memposisikan klien agar 

merasa nyaman. 

 

2.4   Membantu klien melakukan 

ambulasi dengan tongkat.  

 

2.1 - Mengukur tekanan darah. 

      - Mengukur suhu. 

      - Menghitung nadi.  

      - Menghitung pernapasan.  

 

2.3   Membantu klien melakukan 

rentang gerak aktif. 

 

2.5   Menganjurkan klien untuk 

melakukan aktivitas sesuai 

dengan kemampuanya. 

 

1.6   Memberikan kompres dengan 

menggunakan air hangan. 

 

 

1.1   Klien mengatakan nyeri.  

P : Nyeri karna Asam 

Urat.  

Q : Kram dan nyeri seperti 

ditusuk-tusuk. 

R : Lutut kanan. 

S : 5 

T : Hilang timbul. 

 

1.3   Klien terkadang terlihat 

meringis pada saat nyeri 

timbul. 

 

1.5   Memposisikan klien duduk 

bersandar. 

 

2.4   Klien bergerak dengan 

lambat dan perlahan-lahan. 

 

2.1   TD : 130/80 Mmhg. 

N   : 76 x/menit. 

RR : 19 x/menit. 

T    : 36,4 
o
C. 

 

2.3   Klien kooperatif dan dapat 

melakukan tanpa bantuan.  

 

2.5    Klien mengatakan hanya 

bisa melakukan aktivitas 

yang ringan. 

 

1.6   Klien mengatakan setelah 

dikompres hangat nyeri 

berkurang menjadi skala 4 

dan tidak kaku lagi. 
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4.1   Menanyakan kualitas tidur 

klien. 

 

 

4.3   Menjelaskan pentingnya tidur 

yang adekuat. 

 

 

 

 

5.7   menganjurkan klien 

menggunkan alas kaki yang 

aman. 

 

6.6   Menganjurkan klien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi. 

 

4.1 Klien mengatakan masih 

sering terbangun saat tidur, 

tidur sekitar 5 jam. 

 

4.3   Klien mengatakan mengerti 

tentang pentingnya tidur 

yang baik tetapi klien 

mengatakan tidak tahan 

apabila nyeri timbul. 

 

5.7   Klien sudah menggunakan 

alas kaki yang tidak licin. 

 

 

6.6    Klien makan sedikit-

sedikit tapi sering. 

Hari 4 

Sabtu, 20 

April 2019 

Jam 10.00 

WITA 

1.1   Menanyakan nyeri yang 

dirasakan klien termasuk lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi 

dan kualitas nyeri. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Memeriksa kadar Asam Urat.  

 

4.1   Menanyakan kualitas tidur 

klien. 

 

 

 

2.2   Menanyakan kepada klien 

tingkat mobilisasi klien. 

 

 

 

 

3.1   Menilai tingkat pengetahuan 

klien tentang penyakit dengan 

cara bertanya. 

 

3.2   Memberikan gambaran tanda 

dan gejala yang biasa muncul 

pada penyakit Gout Arthritis 

sambil berbincang-bincang 

santai. 

3.3   Memberikan gambaran proses 

1.1   Klien mengatakan nyeri  

berkurang. 

P : Nyeri karna Asam 

Urat.  

Q : Kram dan nyeri seperti 

ditusuk-tusuk. 

R : Lutut kanan . 

S : 4 

T : Hilang timbul. 

 

1.3    Kadar Asam Urat 8,9 g/dl. 

 

4.1   Klien mengatakan tidur 

sekitar 5 jam karena nyeri 

sering timbul pada saat 

malam  hari. 

 

2.2   Klien mengatakan berjalan 

masih menggunakan 

tongkat dan ADLs 

sebagian dibantu oleh 

pengasuh. 

 

3.1   Tingkat pengetahuan klien 

tentang penyakit rendah. 

 

 

3.2   Klien mengatakan paham 

namun belum bisa 

menjelaskan kembali. 

 

 

33    Klien mengatakan paham 
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penyakit Gout Arthritis sambil 

berbincang-bincang santai. 

 

3.4   Mendiskusikan perubahan gaya 

hidup yang mungkin diperlukan 

untuk mencegah komplikasi di 

masa yang akan datang dan atau 

proses pengontrolan penyakit, 

seperti memberikan waktu bagi 

tubuh untuk istirahat dan 

menghindari makanan yang 

tinggi akan Purin. 

 

6.6   Menganjurkan klien untuk 

meningkatkan asupan nutrisi. 

namun belum bisa 

menjelaskan kembali. 

 

3.4   Klien kooperatif, 

mengatakan setuju dengan 

perubahan yang harus 

dilakukan untuk mencegah 

keparahan penyakit yang 

diderita. 

 

 

 

 

6.6   Klien tidak menghabiskan 

porsi makannya. 

 

6) Evaluasi 

Tabel 4.8 Evaluasi Asuhan Keperawatan Klien 1 dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Hari Ke 
Diagnosa 

Keperawatan 
Catatan Perkembangan 

Hari 1 

Senin, 15 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

S :   Klien mengatakan lutut kirinya nyeri karena 

Asam Urat semenjak 5 bulan yang lalu. 

P :  Nyeri karena Asam Urat dan banyak 

berjalan.  

Q : Ditusuk- tusuk. 

R : Lutut kiri. 

S : 5 

T : Hilang timbul. 

O : - Klien terlihat meringis kesakitan saat lutut 

ditekuk. 

     - Klien terlihat lebih nyaman setelah lutut diberi 

bantalan.  

     - Kadar Asam Urat 8,3 g/dl. 

A : Masalah nyeri kronis belum teratasi. 

P :  Lanjutkan intervensi. 

1.1  Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 

1.2 Pantau kadar Asam Urat. 

1.3 Indentifikasi respons nyeri non verbal. 

1.4 Ajarkan teknik non farmakologi rileksasi 

napas dalam. 

1.5 Berikan posisi yang nyaman. 

1.6 Berikan teknik nonfarmkologis untuk 

mengurangi rasa nyeri (mis. kompres hangat). 

1.7 Kaloborasi pemberian Analgetik, jika perlu. 

 

S :  - Klien mengatakan sulit bergerak aktif  karena 
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mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko jatuh  

dibuktikan 

dengan Usia ≥ 65 

tahun  (D.0143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

lutut terasa nyeri. 

- Klien mengatakan merasa tidak nyaman saat 

bergerak  karena nyeri. 

O : - TD : 140/90 Mmhg. 

 N   : 87 x/menit. 

 RR : 20 x/menit. 

 T    : 36,2 
o
C  

- Klien terlihat berjalan lambat.  

A:   Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi.  

 P :  Lanjutkan intervensi. 

2.1 Memonitor frekuensi jantungdan tekanan 

darah sebelum ambulasi dimulai. 

2.2 Identifikasi toleransi fisik melakukan 

ambulasi. 

2.3 Bantu klien untuk melakukan rentan gerak 

aktif maupun rentan gerak pasif pada sendi. 

2.5   Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika  

perlu. 

2.6   Berikan motivasi untuk meningkatkan 

kembali aktivitas yang normal, jika 

bengkak dan nyeri telah berkurang. 

 

S :  Klien mengatakan belum mengetahui tentang 

Asam Urat. 

O : Tingkat pengetahuan klien tentang penyakitnya 

dan kebutuhan perawatan masih rendah. 

A : Masalah defisit pengetahuan belum teratasi. 

P : Lanjutkan Intervensi. 

3.1 Identifiksi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi.  

3.2 Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan 

oleh penyakit. 

3.3 Jelaskan proses patofisiologis munculnya 

penyakit. 

3.4 Jelaskan pada klien makanan yang harus 

dihindari dan jenis makanan yang 

dibutuhkan klien. 

 

S : - 

O :  

- Klien berjalan dengan lambat dan berpegangan 

dengan benda sekitarnya. 

- Klien tidak mau menggunakan alat bantu untuk 

berjalan seperti togkat. 

- Keadaan lantai di wisma klien tidak licin dan tidak 

ada tangga terbuka. 

- Klien dapat berpindah dari tempat tidur ke kursi 

dengan berpegangan pada benda sekitar. 

- Klien menggunakan alas kaki yang licin. 

A : Masalah resiko jatuh  teratasi sebagian.  
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Resiko defisit 

nutrisi dibuktikan 

dengan Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan)  

(D.0032). 

P :  Lanjutkan  intervensi. 

5.4  Gunakan alat bantu berjalan(mis. Kursi roda, 

walker). 

5.7  Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak 

licin. 

 

S : - 

O : 

- Klien hanya makan 2x sehari sehari 1 porsi makan 

nasi,lauk dan pauk. 

- BB :  56 kg, TB : 156 cm, IMT : 23. 

- Klien tidak mempunyai alergi terhadap makanan. 

- Klien menyukai sayur bening bayam. 

A : Masalah resiko defisit nutrisi teratasi. 

P :  Pertahankan intervensi. 

6.4  Monitor asupan makanan.  

6.6  Anjurkan klien untuk meningkatkan asupan 

nutrisi. 

Hari 2 

Selasa, 16 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

 

 

S :  Klien mengatakan nyeri berkurang 

setelah diberi kompres hangat. 

P : Nyeri karena Asam Urat dan banyak berjalan.  

Q : Ditusuk- tusuk. 

R : Lutut kiri. 

S : 4 

T : Hilang timbul. 

O : - Klien terlihat lebih rileks. 

- Klien terlihat lebih nyaman setelah lututnya 

diberi bantalan. 

A : Masalah nyeri kronis teratasi sebagian.  

P :  Lanjutkan intervensi. 

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 

1.2 Pantau kadar Asam Urat. 

1.3 Indentifikasi respons nyeri non verbal. 

1.4 Ajarkan teknik non farmakologi rileksasi 

napas dalam. 

1.5 Berikan posisi yang nyaman. 

1.6 Berikan teknik nonfarmkologis untuk 

mengurangi rasa nyeri(mis. Kompres 

hangat). 

1.7 Kaloborasi pemberian Analgetik, jika perlu. 

 

 

S : Klien mengatakan akan melakukan aktivitas sesuai 

kemampuanya. 

O : - Klien mampu melakukan gerakan  latihan 

dengan benar. 

- Klien dapat melakukan ADLs nya secara 

mandiri. 

A : Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi 
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Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko jatuh  

dibuktikan 

dengan Usia ≥ 65 

tahun  (D.0143). 

 

 

 

 

 

 

Resiko defisit 

nutrisi dibuktikan 

dengan Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan)  

(D.0032). 

sebagian. 

P : Lanjutkan intervensi. 

2.1 Memonitor frekuensi jantungdan tekanan 

darah sebelum ambulasi dimulai. 

2.2 Identifikasi toleransi fisik melakukan 

ambulasi. 

2.3 Bantu klien untuk melakukan rentan gerak 

aktif maupun rentan gerak pasif pada sendi. 

2.5   Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika  

perlu. 

2.6   Berikan motivasi untuk meningkatkan 

kembali aktivitas yang normal, jika bengkak 

dan nyeri telah berkurang. 

 

S : -  Klien mengatakan belum mengetahui  tentang 

Asam Urat. 

- Klien mengatakan hanya mengetahui apabila 

sakit hanya minum obat. 

O : Tingkat pengetahuan klien tentang penyakitnya 

dan kebutuhan perawatan masih rendah. 

A : Masalah defisit pengetahuan belum teraasi. 

P : Lanjutkan Intervensi. 

3.1 Identifiksi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi.  

3.2 Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan 

oleh penyakit. 

3.3 Jelaskan proses patofisiologis munculnya 

penyakit. 

3.4 Jelaskan pada klien makanan yang harus 

dihindari dan jenis makanan yang 

dibutuhkan klien. 

 

S : - 

O : 

- Klien tidak ingin menggunkn tongkat karena ribet. 

- Klien sudah menggunakan alas kaki yang tidak 

licin dan aman. 

A : Masalah resiko jatuh teratasi sebagian. 

P : Lanjutkan  intervensi. 

5.4   Gunakan alat bantu berjalan (mis. lantai licin, 

tangga terbuka). 

 

S : - 

O :  

- Klien menghabiskan i porsi makanya. 

- Klien kooperatif saat dianjurkan untuk 

meningkatkan asupan nutrisinya. 

A : Masalah resiko defisit nutrisi teratasi. 

P : Pertahankan intervensi. 

6.4   Monitor asupan makanan.  
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6.6   Anjurkan klien untuk meningkatkan asupan 

nutrisi. 

Hari 3  

Rabu, 17 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S : Klien mengatakan nyeri berkurang. 

P : Nyeri karena Asam Urat.   

Q : Ditusuk- tusuk. 

R : Lutut kiri. 

S : 3 

T : Hilang timbul. 

O : - Klien terlihat lebih rileks. 

-  Klien terlihat lebih nyaman. 

A : Masalah nyeri kronis teratasi sebagian. 

P : Lanjutkan intervensi. 

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 

1.2 Pantau kadar Asam Urat. 

1.3 Indentifikasi respons nyeri non verbal. 

 

 

S : -  Klien mengatakan akan melakukan latihan gerak 

aktif pada saat sedang santai. 

- Klien mengatakan akan melakukan aktivitas 

dengan hati-hati. 

O : - Klien kooperatif dan dapat melakukan gerakan 

ROM dengan baik. 

- Klien dapat melakukan ADLs nya secara 

mandiri. 

- TD : 130/80 Mmhg. 

N   : 78 x/menit. 

RR : 20 x/menit. 

T    : 36,0 
o
C. 

A : Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi. 

P : Hentikan intervensi. 

 

 

S : -  Klien mengatakan belum mengetahui  tentang 

Asam Urat. 

- Klien mengatakan hanya mengetahui apabila 

sakit hanya minum obat. 

O : Tingkat pengetahuan klien tentang penyakitnya 

dan kebutuhan perawatan masih rendah. 

A : Masalah defisit pengetahuan belum teraasi. 

P : Lanjutkan Intervensi. 

3.1 Identifiksi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi.  

3.2 Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan 

oleh penyakit. 

3.3 Jelaskan proses patofisiologis munculnya 

penyakit. 

3.4 Jelaskan pada klien makanan yang harus 

dihindari dan jenis makanan yang 
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Resiko jatuh  

dibuktikan 

dengan Usia ≥ 65 

tahun  (D.0143). 

 

 

 

 

 

 

Resiko defisit 

nutrisi dibuktikan 

dengan Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan)  

(D.0032). 

dibutuhkan klien. 

 

S : - 

O : 

- Klien tidak ingin menggunakan tongkat. 

- Klien hanya berpegangan pada benda-benda 

sekitar. 

A : Masalah resiko jatuh teratasi sebagian. 

P :  Lanjutkan intervensi. 

5.4  Gunakan alat bantu berjalan(mis. Kursi roda, 

walker). 

 

S : - 

O : Klien menghabiskan satu porsi makanya dan 

snack. 

A :  Masalah resiko defisit nutrisi teratasi. 

P :   Hentikan intervensi. 

 

Hari 4 

Sabtu, 20 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

 

 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar 

informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

Resiko jatuh  

dibuktikan 

dengan Usia ≥ 65 

tahun  (D.0143). 

 

 

S : Klien mengatakan nyeri berkurang menjadi skala 

3. 

O : Kadar Asam Urat 8,1 g/dl. 

A : Masalah nyeri kronis teratasi. 

P : Hentikan intervensi. 

 

 

 

S : -   Klien mengatakan paham namun belum bisa   

menjelaskan kembali. 

- Klien mengatakan setuju dengan perubahan 

yang harus dilakukan untuk mencegah 

keparahan penyakit yang diderita. 

O : Saat ditanya kembali tentang penyakit klien tidak 

dapat mengulang informasi yang telah diberikan. 

A : Masalah defisit pengetahuam teratasi sebagian. 

P :  Hentikan intervensi. 

 

  S : - 

O : Klien hanya berpegangan pada benda-benda di 

sekitarnya. 

A : Masalah resiko jatuh teratasi. 

P : Hentikan intervensi. 
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Tabel 4.9 Evaluasi Asuhan Keperawatan Klien 2 dengan Gout Arthritis di Panti 

Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

Hari Ke 
Diagnosa 

Keperawatan 
Catatan Perkembangan 

Hari 1  

Senin, 15 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S :  Klien mengatakan nyeri. 

P : nyeri karna Asam Urat. 

Q : kram dan nyeri seperti ditusuk- tusuk. 

R : lutut kanan.  

S : 7 

T : hilang timbul. 

O : - Klien terlihat meringis menahan  nyeri. 

- Klien terlihat lebih nyaman saat kaki nya 

diberikan bantalan. 

- Kadar Asam Urat 9,3 g/dl. 

- Klien minum obat setiap pagi hari. 

- Klien dapat melakukan rileksasi napas dalam 

dengan baik.  

A : Masalah nyeri kronis belum teratasi.  

P :  Lanjukan intervensi. 

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 

1.2 Pantau kadar Asam Urat. 

1.3 Indentifikasi respons nyeri non verbal. 

1.4 Ajarkan teknik non farmakologi rileksasi 

napas dalam. 

1.5 Berikan posisi yang nyaman. 

1.6 Berikan teknik nonfarmkologis untuk 

mengurangi rasa nyeri(mis. Kompres 

hangat). 

1.7 Kaloborasi pemberian Analgetik, jika perlu. 

 

 

S :   Klien mengatakan aktifitas menggunakan 

tongkat. 

O :  - Klien berjalan secara lambat. 

- TD : 140/80 Mmhg. 

N   : 88x/menit. 

RR : 20 x/menit. 

T    : 35,9 
o
C. 

A :  Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi. 

P :  Lanjutkan intervensi. 

2.1 Memonitor frekuensi jantungdan tekanan 

darah sebelum ambulasi dimulai. 

2.2 Identifikasi toleransi fisik melakukan 

ambulasi. 

2.3 Bantu klien untuk melakukan rentan gerak 

aktif maupun rentan gerak pasif pada sendi. 

2.4 Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat 
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Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan pola 

tidur berhubungan 

dengan nyeri 

(D.0055). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko jatuh 

dibuktikan 

dengan Usia ≥ 65 

tahun  (D.0143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

bantu (mis. tongkat, kruk). 

2.5 Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika 

perlu. 

2.6 Berikan motivasi untuk meningkatkan 

kembali aktivitas yang normal, jika bengkak 

dan nyeri telah berkurang. 

 

S :   Klien mengatakan tidak mengetahui tentang 

Asam Urat. 

O:    Klien terlihat bingung saat ditanya penyakitnya 

dan cara perawatanya.  

A :   Masalah defisit pengetahuan belum teratasi.  

P :   Lanjutkan intervensi. 

3.1 Identifiksi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi.  

3.2 Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan 

oleh penyakit. 

3.3 Jelaskan proses patofisiologis munculnya 

penyakit. 

3.4 Jelaskan pada klien makanan yang harus 

dihindari dan jenis makanan yang 

dibutuhkan klien. 

 

S :   Klien mengatakan tidurnya hanya sekitar 4 jam 

karena nyeri sering timbul pada malam hari. 

O :  -  Mata klien terlihat sayu. 

- Terdapat lingkarang hitam pada daerah mata. 

A :  Masalah gangguan pola tidur belum teratasi. 

P :   Lanjutkan intervensi. 

4.1 Identifikasi pola aktivitas dan tidur. 

4.2 Identifikasi faktor pengganggu tidur. 

4.3 Jelaskan pentingnya tidur yang cukup. 

4.4 Fasilitasi menghilangkan stres sebelum 

tidur. 

4.5 Modifikasi lingkungan (mis. kebersihan 

tempat tidur). 

4.6 Kaloborasi pemberian obat tidur, jika perlu. 

   

S : 

O : 

- Klien berjalan dengan lambat dan menggunakan 

tongkat. 

- Usia Klien 72 tahun dan  kaki klien sering 

mangalami nyeri dan kaku. 

- Klien dapat berpindah dari tempat tidur ke kursi 

dengan lambat dan menggunakan tongkat. 

- Klien menggunakan alas kaki yang licin. 

A : Masalah resiko jatuh teratasi sebagian. 

P :  Lanjutkan intervensi. 

5.7   Anjurkan menggunakan alasa kaki yang 
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Resiko defisit 

nutrisi dibuktikan  

dengan Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan)  

(D.0032). 

tidak licin. 

 

S : - 

O : 

- Klien hanya menghabiskan ½ porsi makanya. 

- BB : 43 kg, TB : 142 cm, IMT : 21. 

- Klien tidak mempunyai alergi terhadap makanan. 

- Klien menyukai sayur daun singkong. 

- Klien  makan 3 x sehari ½ porsi makan  

bubur,lauk dan pauk. 

A : Masalah resiko defisit nutrisi teratasi 

P : Pertahankan intervensi. 

6.3   Monitor asupan makanan 

6.6   Anjurkan klien untuk meningkatkan asupan 

nutrisi. 

Hari 2 

Selasa, 16 

April 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

 

 

 

S : - Klien mengatakan nyeri berkurang setelah 

dikompres.  

P : nyeri karna Asam Urat. 

Q : kram dan nyeri seperti ditusuk-tusuk. 

R : lutut kanan.  

S : 5 

T : hilang timbul. 

- Klien mengatakan lebih nyaman kaki di 

luruskan. 

O :    Klien sering memegangi lutut nya, meringis 

apabila nyeri timbul. 

A :    Masalah nyeri kronis belum teratasi.  

P :     Lanjutkan intervensi. 

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 

1.2 Pantau kadar Asam Urat. 

1.3 Indentifikasi respons nyeri non verbal. 

1.4 Ajarkan teknik non farmakologi rileksasi 

napas dalam. 

1.5 Berikan posisi yang nyaman. 

1.6 Berikan teknik nonfarmkologis untuk 

mengurangi rasa nyeri(mis. Kompres 

hangat). 

1.7 Kaloborasi pemberian Analgetik, jika 

perlu. 

 

 

S :    Klien mengatakan aktivitas ringan akan 

melalukanya secara mandiri. 

O :    -  Klien kooperatif,  dapat mengikuti rentang 

gerak yang diajarkan. 

-   Klien bejalan secara lambat dan 

menggunakan tongkat. 

- TD : 140/80 Mmhg. 

N   : 84x/menit. 
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Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan pola 

tidur berhubungan 

dengan nyeri 

(D.0055). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR : 20 x/menit. 

T    : 36,1  
o
C. 

A :    Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi 

sebagian.  

P :    Lanjutkan intervensi. 

2.1 Memonitor frekuensi jantungdan tekanan 

darah sebelum ambulasi dimulai. 

2.2 Identifikasi toleransi fisik melakukan 

ambulasi. 

2.3 Bantu klien untuk melakukan rentan gerak 

aktif maupun rentan gerak pasif pada sendi. 

2.4 Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat 

bantu (mis. tongkat, kruk). 

2.5 Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika 

perlu. 

2.6 Berikan motivasi untuk meningkatkan 

kembali aktivitas yang normal, jika bengkak 

dan nyeri telah berkurang. 

 

S :    Klien mengatakan tidak tau tentang 

penyakitnya dan cara perawatanya. 

O :    Klien terlihat bingung dan tidak mengetahui 

tentang penyakitnya. 

A :    Masalah defisit pengetahuan belum teratasi. 

P :    Lanjutkan intervensi. 

3.1 Identifiksi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi.  

3.2 Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan 

oleh penyakit. 

3.3 Jelaskan proses patofisiologis munculnya 

penyakit. 

3.4 Jelaskan pada klien makanan yang harus 

dihindari dan jenis makanan yang 

dibutuhkan klien. 

 

S : -   Klien mengatakan tidur hanya   sekitar 4 jam. 

- Klien mengatakan memahami pentingnya 

tidur yang cukup. 

O : -  Lingkungan tempat tidur klien  rapi dan 

bersih. 

- Pada mata klien terlihat kehitaman pada 

sekitar mata. 

A :    Masalah gangguan pola tidur belum teratasi. 

P :     Lanjutkan intervensi.  

4.1 Identifikasi pola aktivitas dan tidur. 

4.3   Jelaskan pentingnya tidur yang cukup. 

4.4   Fasilitasi menghilangkan stres sebelum 

tidur. 
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Resiko jatuh  

dibuktikan  

dengan Usia ≥ 65 

tahun  (D.0143). 

 

 

 

 

 

Resiko defisit 

nutrisi dibuktikan 

dengan Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan)  

(D.0032). 

S : - 

O :  

- Klien hanya mempunyai satu alas kaki. 

- Klien menggunakan alas kaki yang licin. 

A : Masalah resiko jatuh  teratasi sebagian. 

P : Lanjutkan intervensi. 

5.7   Anjurkan menggunakan alasa kaki yang 

tidak licin. 

 

S : - 

O : Klien tidak menghabiskan porsi makanya. 

A : Masalah resiko defisit nutrisi teratasi. 

P : Pertahankan intervensi. 

6.4  Monitor asupan makanan. 

6.6  Anjurkan klien untuk meningkatkan asupan 

nutrisi. 

 

Hari 3 

Rabu, 17 

Mei 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

 (D.0078). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

 

 

 

S :    Klien mengatakan nyeri berkurang setelah 

diberikan kompres hangat dan tidak kaku lagi. 

         P : nyeri karna Asam Urat. 

Q : kram dan nyeri seperti ditusuk-tusuk. 

R : lutut kanan.  

S : 4 

T : hilang 

O :   -  Klien terkadang terlihat meringis pada saat 

nyeri timbul. 

- Klien nyaman dalam posisi duduk 

bersandar. 

A :   Masalah nyeri kronis teratasi sebagian. 

P :    Lanjutkan intervensi. 

1.1 Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, 

frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 

1.2 Pantau kadar Asam Urat. 

1.3 Indentifikasi respons nyeri non verbal. 

1.4 Ajarkan teknik non farmakologi rileksasi 

napas dalam. 

1.5 Berikan posisi yang nyaman. 

1.6 Berikan teknik nonfarmkologis untuk 

mengurangi rasa nyeri(mis. Kompres 

hangat). 

1.7 Kaloborasi pemberian Analgetik, jika 

perlu. 

 

S :    Klien mengatakan hanya bisa melakukan 

aktivitas yang ringan. 

O :    -  Klien bergerak dengan lambat dan 

perlahan-lahan. 

-  Klien kooperatif dalam melakukan rentang 

gerak aktif dan dapat melakukan tanpa 

bantuan. 

- TD : 130/80 Mmhg. 
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Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan pola 

tidur berhubungan 

dengan nyeri 

(D.0055) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N   : 76 x/menit. 

RR : 19 x/menit. 

T    : 36,4 
o
C.  

A :    Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi 

sebagian.  

P :    Lanjutkan intervensi. 

2.1 Memonitor frekuensi jantungdan tekanan 

darah sebelum ambulasi dimulai. 

2.2 Identifikasi toleransi fisik melakukan 

ambulasi. 

2.3 Bantu klien untuk melakukan rentan gerak 

aktif maupun rentan gerak pasif pada sendi. 

2.4 Fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat 

bantu (mis. tongkat, kruk). 

2.5 Fasilitasi melakukan mobilisasi fisik, jika 

perlu. 

2.6 Berikan motivasi untuk meningkatkan 

kembali aktivitas yang normal, jika bengkak 

dan nyeri telah berkurang. 

 

S :    Klien mengatakan tidak tahu tentang 

penyakitnya dan cara perawatanya.  

O :    Klien terlihat bingung dan tidak mengetahui 

tentang penyakitnya. 

A :    Masalah defisit pengetahuan belum teratasi. 

P :    Lanjutkan intervensi. 

3.1 Identifiksi kesiapan dan kemampuan 

menerima informasi.  

3.2 Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan 

oleh penyakit. 

3.3 Jelaskan proses patofisiologis munculnya 

penyakit. 

3.4 Jelaskan pada klien makanan yang harus 

dihindari dan jenis makanan yang 

dibutuhkan klien. 

 

S : - Klien mengatakan masih sering terbangun saat 

tidur, tidur sekitar 5 jam. 

- Klien mengatakan mengerti tentang 

pentingnya tidur yang baik tetapi. 

-  klien mengatakan tidak tahan apabila nyeri 

timbul. 

O :    Kantung mata klien tampak menghitam. 

A :   Masalah gangguan pola tidur belum teratasi. 

P :    Lanjutkan intervensi.  

4.1 Identifikasi pola aktivitas dan tidur. 

4.3   Jelaskan pentingnya tidur yang cukup. 

4.4   Fasilitasi menghilangkan stres sebelum 

tidur. 
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Resiko jatuh  

dibuktikan 

dengan Usia ≥ 65 

tahun  (D.0143). 

 

 

Resiko defisit 

nutrisi dibuktikan 

dengan Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan)  

(D.0032). 

S :- 

O : Klien sudah menggunakan alas kaki yang tidak 

licin. 

A : Masalah resiko jatuh  teratasi 

P : Hentikan intervensi. 

 

S :- 

O : Klien makan sedikit-sedikit tapi sering. 

A : Masalah resiko defisit nutrisi teratasi. 

P : Pertahankan intervensi. 

6.4  Monitor asupan makanan. 

6.6  Anjurkan klien untuk meningkatkan asupan 

nutrisi. 

Hari 4  

Sabtu, 20 

Mei 2019 

Nyeri kronis 

berhubungan 

dengan kondisi 

kronis (Gout 

Arthritis) 

(D.0078). 

 

 

 

 

Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan nyeri  

(D.0054). 

 

 

 

 

 

Defisit 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan kurang 

terpapar informasi 

(D.0111). 

 

 

 

 

 

Gangguan pola 

tidur berhubungan 

dengan nyeri 

(D.0055). 

 

 

S :    Klien mengatakan nyeri  berkurang. 

P : nyeri karna Asam Urat.  

Q : kram dan nyeri seperti ditusuk-tusuk. 

R : lutut kanan.  

S : 4 

T : hilang timbul. 

O :   Kadar Asam Urat 8,9 g/dl. 

A :   Masalah nyeri kronis teratasi sebagian.  

P :    Hentikan intervensi. 

 

S :    Klien mengatakan berjalan masih 

menggunakan tongkat dan ADLs sebagian 

dibantu oleh pengasuh. 

O :   - Klien terlihat berjalan dengan lambat. 

- Klien melakukan aktifitasnya menggunakan 

tongkat. 

A :   Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi 

sebagian. 

P :    Hentikan intervensi. 

 

S :   - Klien mengatakan paham namun belum bisa 

menjelaskan kembali. 

- Klien mengatakan setuju dengan perubahan 

yang harus dilakukan untuk mencegah 

keparahan penyakit yang diderita. 

O :  Saat ditanya kembali tentang penyakit klien 

tidak dapat mengulang informasi yang telah 

diberikan. 

A : Masalah defisit pengetahuam teratasi sebagian. 

P :  Hentikan intervensi. 

 

S :    Klien mengatakan tidur sekitar 5 jam karena 

nyeri sering timbul pada saat malam  hari. 

O :    Kantung mata klien tampak menghitam. 

A :    Masalah gangguan pola tidur  tidak teratasi. 

P :    Hentikan intervensi. 
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Resiko defisit 

nutrisi dibuktikan 

dengan Faktor 

psikologis 

(keengganan 

untuk makan)  

(D.0032). 

S :- 

O : Klien tidak menghabiskan porsi makannya 

A : Masalah resiko defisit nutrisi teratasi. 

P : Hentikan intervensi. 

 

 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Nyeri Kronis Berhubungan dengan Kondisi Kronis (Gout Arthritis) 

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengkajian dari klien 1 yaitu klien 

mengalami nyeri karena Asam Urat semenjak 5 bulan yang lalu, P: nyeri karena 

Asam Urat dan banyak berjalan, Q: seperti ditusuk- tusuk, R: lutut kiri, S: skala 5, 

T: hilang timbul, kadar Asam Urat 8,3 g/dl dan terlihat adanya kemerahan dan 

bengkak di sekitar lutut kiri. Sedangkan pada klien 2 Klien mengalami  nyeri 

karena Asam Urat semenjak 1 tahun yang lalu, P: nyeri karna Asam Urat, Q: kram 

dan nyeri seperti ditusuk-tusuk, R: lutut kanan, S: skala 7, T: hilang timbul. 

Adanya kemerahan dan bengkak di sekitar lutut kanan,  kadar Asam Urat  9,3 g/dl 

dan klien tampak meringis apabila berjalan lama. 

Pada pengkajian nyeri, didapatkan perbedaan dari klien 1 dan klien 2. Klien 1 

mengalami nyeri karena Asam Urat sejak 5 bulan yang lalu pada lutut kiri dengn 

skala 5 dan kadar Asam Urat 8,3 g/dl. Sedangkan pada klien 2 mengalami nyeri 

karena Asam Urat sejak 1 tahun yang lalu pada lutut kanan dengan skala 7 dan 

kadar Asam Urat 9,3 g/dl. Menurut Sudoyo (2009) nyeri kronis pada data klien di 

atas dipicu oleh adanya gangguan metabolisme Purin dalam tubuh sehingga 

mengakibatkan Kristal Asam Urat menumpuk dalam tubuh. Penimbunan ini 



86  

 
 

menimbulkan iritasi lokal dan menimbulkan respon Inflamasi. 

Menurut asumsi penulis, manifestasi klinis yang dikemukakan oleh Sudoyo 

(2009) sesuai dengan yang terjadi pada kedua klien. Hal ini terjadi karena rasa 

nyeri pada klien dengan Gout Arthritis merupakan ciri khas yang ditemukan pada 

Gout Arthritis hal ini terjadi karena adanya peradangan kronis pada jaringan 

lunak.  

Oleh karena itu untuk mengatasi nyeri kronis yang dialami oleh kedua klien 

penulis menyusun intervensi berdasarkan diagnosa keperawatan yang ada. 

Intervensi yang disusun sama pada kedua klien dengan menggunakan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (2018).  

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun, seperti 

pemberian kompres hangat yang dapat mengurangi nyeri yang dirasakan oleh 

klien, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zahroh (2018) Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompres hangat terhadap 

penurunan nyeri pada penderita penyakit Gout Arthritis. Kompres hangat 

meredakan nyeri dengan mengurangi spasme otot, merangsang nyeri, 

menyebabkan vasodalatasi dan peningkatan aliran darah. Pembuluh darah akan 

melebar sehingga memperbaiki peredaran darah dalam jaringan tersebut. 

Manfaatnya dapat memfokuskan perhatian pada sesuatu selain nyeri, atau dapat 

tindakan pengalihan seseorang tidak terfokus pada nyeri lagi, dan dapat relaksasi. 

tetapi terdapat intervensi yang tidak diimplementasikan yaitu kaloborasi 

pemberian Analgetik karena kedua klien mengkonsumsi obat nyeri pada saat 
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malam hari sehingga penulis  tidak dapat melakukan intervensi tersebut karena 

terhalang oleh waktu. 

Pada kedua klien didapatkan evaluasi yang berbeda yaitu, pada klien 1  

mengatakan nyeri berkurang menjadi skala 3 dan kadar Asam Urat menjadi 8,1 

g/dl sehingga berdasarkan kriteria hasil nyeri kronis yang dialami oleh klien 1 

nyeri kronis teratasi karena klien mengatakan rasa nyaman setelah nyeri 

berkurang. Sedangkan pada klien 2 mengatakan nyeri berkurang menjadi skala 4 

dan kadar Asam Urat 8,9 g/dl sehingga berdasarkan dengan kriteria hasil nyeri 

kronis yang dialami oleh klien 2 nyeri kronis teratasi sebagian karena rasa nyeri 

yang masih dirasakan klien membuat klien tidak nyaman. 

 

4.2.2 Gangguan Mobilitas Fisik Berhubungan dengan Nyeri 

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengkajian pada klien 1, klien 

mengatakan sulit bergerak aktif karena lutut terasa nyeri, klien mengatakan 

apabila lama bergerak lutut terasa nyeri, klien mengatakan merasa tidak nyaman 

saat bergerak  karena nyeri, kekuatan otot klien mengalami kelemahan pada 

ekstermitas bawah bagian kiri dengan nilai kekuatan otot 4, klien berjalan lambat, 

lutut terlihat tremor setelah kembali dari berjalan. Sedangkan pada klien 2, klien 

menyatakan sulit bergerak aktif karena lutut terasa nyeri dan kram, klien 

mengatakan lutut terasa nyeri saat berjalan, klien mengatakan setelah melakukan 

aktifitas kaki terasa nyeri, kekuatan otot klien mengalami kelemahan pada 

ekstermitas bawah yaitu pada kaki kanan nilai kekuatan otot 3, pada kaki kiri nilai 
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kekuatan otot 4, klien  melakukan aktifitas menggunakan bantuan tongkat, klien 

terlihat berjalan lambat. 

Menurut As’adi (2010) gejala penyakit Asam Urat akan mengalami peradangan 

pada daerah satu atau beberapa daerah persendian lainya. Sendi yang paling sering 

adalah pada jari kaki yang pertama kali terkena. Tetapi juga pada sendi lutut, 

telapak kaki dan pergelangan kaki. Nyeri biasanya tajam dan terkadang bisa 

membuat lanjut usia yang terkena tidak bisa berjalan. Menurut asumsi penulis 

teori yang dikemukakan oleh As’adi (2010) sesuai dengan yang terjadi pada kedua 

klien karena nyeri Asam Urat terjadi kakakuan sendi, kelemahan otot dan pada 

kedua klien terjadi pada sendi lutut. 

Oleh karena itu untuk mengatasi gangguan mobilitas fisik yang dialami oleh 

kedua klien penulis menyusun intervensi berdasarkan diagnosa keperawatan yang 

ada. Intervensi yang disusun sama pada kedua klien dengan menggunakan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (2018). Penulis menulis intervensi keperawatan 

yaitu melakukan rentang gerak. Penelitian yang dilakukan Susanti (2012) dengan 

hasil latihan ROM dapat mengurangi nyeri sebesar 50% sikap terhadap olahraga 

untuk orang dengan radang sendi telah berubah selama 10 tahun terakhir dan 

penelitian saat ini menunjukkan bahwa olahraga, misalnya ROM dan latihan 

fleksibilitas, dapat menjaga atau mencapai pada setiap tingkat atau intensitas, 

yang dapat menguntungkan untuk pasien Gout Arthritis dalam mengurangi rasa 

nyeri dan menjaga kekuatan otot.  
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Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun, tetapi 

terdapat intervensi yang tidak diimplementasikan pada klien 1 yaitu fasilitasi 

aktivitas ambulasi dengan alat bantu (mis. tongkat, kruk) karena klien 1 tidak 

ingin menggunakan alat bantu aktivitas seperti kruk atau tongkat karena klien 

tidak terbiasa menggunakan alat bantu tersebut sehingga klien beraktifitas dengan 

berpegangan pada benda-benda sekitarnya. 

Pada kedua klien didapatkan evaluasi yang berbeda yaitu, pada klien 1 

mengatakan akan melakukan latihan gerak aktif pada saat sedang santai, klien 

mengatakan akan melakukan aktivitas dengan hati-hati, klien kooperatif dan dapat 

melakukan gerakan ROM dengan baik, klien dapat melakukan ADLs nya secara 

mandiri dan didapatkan tanda-tanda vital TD: 130/80 Mmhg, N: 78 x/menit, RR: 

20 x/menit, T : 36,0 
o
C. sehingga berdasarkan kriteria hasil gangguan mobilitas 

fisik yang telah disusun, gangguan mobilitas fisik yang dialami oleh klien 1  

teratasi karena klien meningkat dalam aktivitas fisik dan mengerti tujuan dari 

peningkatan mobilitas. Sedangkan pada klien 2 didapatkan hasil, klien 

mengatakan berjalan masih menggunakan tongkat dan ADLs sebagian dibantu 

oleh pengasuh, klien terlihat berjalan dengan lambat, klien melakukan aktifitasnya 

menggunakan tongkat. Sehingga berdasarkan kriteria hasil gangguan mobilitas 

fisik yang telah disusun, gangguan mobilitas fisik yang dialami oleh klien 2  

teratasi sebagian karena tidak ada peningkatan dalam aktivitas fisik. 
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4.2.3 Defisit Pengetahuan Berhubungan dengan Kurang Terpapar Informasi 

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengkajian pada klien 1, klien 

mengatakan belum mengetahui tentang Asam Urat, klien sering bertanya tentang 

tujuan dilakukanya kompres hangat, klien terlihat bingung saat ditanya tentang 

Asam Urat dan bagaimana pelaksanaanya, klien memakan apa saja yang diberikan 

oleh pengasuh Panti termasuk makanan yang tidak dianjurkan. Sedangkan pada 

klien 2, klien mengatakan belum mengetahui tentang Asam Urat, klien sering 

bertanya tentang mengapa lututnya sering terasa sakit bila digerakan, klien terlihat 

bingung saat ditanya tentang Asam Urat dan bagaimana pelaksanaanya, klien 

memakan apa saja yang diberikan oleh pengasuh Panti termasuk makanan yang 

tidak dianjurkan.  

Oleh karena itu untuk mengatasi defisit pengetahuan yang dialami oleh kedua 

klien penulis menyusun intervensi berdasarkan diagnosa keperawatan yang ada. 

Intervensi yang disusun sama pada kedua klien dengan menggunakan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (2018). Dan dilakukan implementasi sesuai 

dengan intervensi yang telah disusun. 

Pada kedua klien didapatkan evaluasi yang sama antara kedua klien yaitu klien 

mengatakan paham namun belum bisa menjelaskan kembali, klien mengatakan 

setuju dengan perubahan yang harus dilakukan untuk mencegah keparahan 

penyakit yang diderita, saat ditanya kembali tentang penyakit klien tidak dapat 

mengulang informasi yang telah diberikan. Sehingga berdasarkan kriteria hasil 

defisit pengetahuan yang telah disusun, defisit pengetahuan yang dialami oleh 
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kedua klien teratasi sebagian karena klien tidak mampu menjelaskan kembali 

informasi yang telah diberikan. 

Menurut asumsi penulis, masalah yang terjadi pada Lansia yang dikemukakan 

oleh Nugroho (2008) sesuai dengan yang terjadi pada kedua klien. Hal ini terjadi 

karena adanya perubahan perilaku pada Lansia sering dijumpai terjadinya 

perubahan perilaku, di antaranya seperti daya ingat menurun dan pelupa. 

 

4.2.4 Gangguan Pola Tidur Berhubungan dengan Nyeri 

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengkajian pada klien 2, didapatkan klien 

mengatakan tidak bisa tidur karena nyeri pada lutut karena Asam Urat pada saat 

malam hari, klien mengatakan tidur hanya sekitar 4 jam, klien tampak mengantuk, 

kantung mata klien terlihat menghitam. Sedangkan pada klien 1 tidak mempunyai 

masalah pada pola tidurnya. 

Menurut asumsi penulis gangguan pola tidur yang dialami klien dipicu oleh nyeri 

yang terjadi pada saat malam hari sehingga dapat mengganggu waktu istirahat 

klien. Menurut Ernawati (2017) dalam penelitian yang dilakukanya 

mengemukakan usia merupakan salah satu faktor penentu lamanya tidur yang 

dibutuhkan seseorang. Semakin tua usia, maka semakin sedikit pula lama tidur 

yang dibutuhkan. Keragaman dalam perilaku tidur Lansia adalah hal yang umum. 

Keluhan tentang kesulitan tidur waktu malam sering kali terjadi diantara Lansia 

sebagai akibat dari penyakit kronik lain. 

Oleh karena itu untuk mengatasi gangguan pola tidur yang dialami oleh klien 2 

penulis menyusun intervensi berdasarkan diagnosa keperawatan yang ada. 
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Intervensi yang disusun menggunakan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 

(2018).  

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun, tetapi 

terdapat intervensi yang tidak diimplementasikan pada klien yaitu fasilitasi 

menghilangkan stres sebelum tidur dan kaloborasi pemberian obat tidur, jika 

perlu. Intervensi tersebut tidak dilakukan karena penulis tidak dapat mengunjungi 

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

mengatasi gangguan pola tidurnya. 

Evaluasi yang didapatkan selama 4 hari parawatan adalah klien mengatakan tidur 

sekitar 5 jam karena nyeri sering timbul pada saat malam hari dan kantung mata 

klien tampak menghitam. Sehingga berdasarkan kriteria hasil dari diagnosa 

gangguan pola tidur yang telah disusun, gangguan pola tidur yang dialami oleh 

klien 2 teratasi sebagian karena jumlah tidur klien tidak dalam batas normal yaitu 

6-8 jam. 

 

4.2.5 Resiko Jatuh  Dibuktikan dengan Usia ≥ 65 Tahun  

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengkajian pada klien 1, didapatkan usia 

Klien 70 tahun, klien berjalan  berpegangan benda-benda sekitar, klien berjalan 

lambat dan lemah, kekuatan otot menurun pada ekstermitas bawah bagian kiri 

nilai kekuatan otot 4, klien memiliki diagnosa sekunder lebih dari 1 yaitu Asam 

Urat dan Hipertensi, skala Morse: 75 (resiko tinggi). Sedangkan pada klien 2, usia 

klien 72 tahun, klien berjalan menggunakan tongkat, klien berjalan dengan lemah 

dan lambat, kekuatan otot klien mengalami kelemahan pada ekstermitas bawah 
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yaitu pada kaki kanan nilai kekuatan otot 3 pada kaki kiri nilai kekuatan otot 4, 

skala Morse : 45 (resiko tinggi). 

Mamasuki usia tua, Lansia akan mengalami kondisi kemunduran fisik yang 

ditandai dengan pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, 

penurunan kekuatan otot, yang mengakibatkan gerakan lambat, dan gerakan tubuh 

yang tidak proporsional. Akibat perubahan fisik lansia tersebut, mengakibatkan 

gangguan mobilitas fisik yang akan membatasi kemandirian Lansia dalam 

pemenuhan aktifitas sehari-hari dan menyebabkan terjadinya resiko jatuh pada 

Lansia. (Stanley & Beare, 2012). 

Menurut asumsi penulis hal ini dapat terjadi pada kedua klien karena pada Lansia 

terjadi proses penuaan, proses ini terjadi adanya kemunduran fisik ditandai dengan 

kulit mengendur, rambut memutih, penurunan pendengaran, penglihatan 

memburuk, gerakan lambat, dan kelaianan berbagai fungsi organ vital. 

Oleh karena itu untuk mengatasi resiko jatuh yang dapat terjadi pada kedua klien 

penulis menyusun intervensi berdasarkan diagnosa keperawatan yang ada. 

Intervensi yang disusun sama pada kedua klien dengan menggunakan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (2018). 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun, tetapi 

terdapat intervensi yang tidak diimplementasikan pada kedua klien yaitu 

menempatkan klien beresiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan pengawas, 

karena menurut penulis semua kamar dapat dilakukan pemantauan oleh pengawas 

Panti setiap saat.  
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Evaluasi yang didapatkan dari kedua pada klien 1, klien melakukan aktifitas 

hanya berpegangan pada benda-benda di sekitarnya sedangkan pada klien 2 klien 

menggunakan tongkat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan menggunakan 

alas kaki yang tidak licin. sehingga berdasarkan kriteria hasil pada diagnosa resiko 

jatuh yang telah disusun, resiko jatuh yang dapat dialami oleh klien 1  teratasi 

karena tidak ada kejadian jatuh. Sedangkan pada klien 2 masalah resiko jatuh 

teratasi karena adanya perilaku pencegahan jatuh baik dari tindakan individu atau 

pemberi asuhan keperawatan untuk meminimalkan faktor resiko yang dapat 

memicu jatuh di lingkungan individu dam tidak ada kejadian jatuh. 

 

4.2.6 Resiko Defisit Nutrisi Dibuktikan dengan Faktor Psikologis 

(Keengganan untuk Makan)  

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengkajian pada klien 1, asupan makan 

klien dalam 3 bulan terakhir agak berkurang, terdapat penurunan berat badan 

dalam  3 bulan terakhir sebanyak 3 kg, klien makan hanya 2x sehari 1 porsi 

makan nasi, lauk dan pauk, IMT : 23 (berat badan berlebih), skor skrining : 10 

(beresiko malnutrisi). Sedangkan pada klien 2 didapatkan data, asupan makan 

klien dalam 3 bulan terakhir agak berkurang, klien hanya menghabiskan  ½ dari 

porsi makan nya yaitu bubur, lauk dan pauk,  IMT : 21 (berat badan normal), skor 

skrining : 8 (beresiko malnutrisi). 

Adanya keengganan makan pada Lansia menurut Agung (2015) dapat disebabkan 

karena menurunya fisiologi pencernaan makanan yang berimplikasi terhadap 

status gizi seperti berkurangnya indera pengecapan karena atrofi pupil lidah dan 
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hilangnya gigi gerigi untuk mencerna makanan pada fase oral yang 

mengakibatkan berkurangnya rasa untuk menikmati makanan. Menurut asumsi 

penulis teori yang dikemukakan oleh Agung (2015) sesuai dengan yang terjadi 

pada kedua klien karena pada kedua klien terjadi penurunan nafsu makan dan 

keengganan untuk makan. 

Oleh karena itu untuk mengatasi resiko defisit nutrisi yang dapat terjadi pada 

kedua klien penulis menyusun intervensi berdasarkan diagnosa keperawatan yang 

ada. Intervensi yang disusun sama pada kedua klien dengan menggunakan Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia (2018). 

Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun, tetapi 

terdapat intervensi yang tidak diimplementasikan pada kedua klien yaitu 

kaloborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien 

yang dibutuhkan. Intervensi tersebut tidak dilakukan karena di Panti Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda belum terdapat ahli gizi untuk menentukan 

jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan oleh setiap Lansia. 

Evaluasi yang didapatkan dari kedua pada klien 1, klien menghabiskan satu porsi 

makanya dan snack. Sehingga berdasarkan kriteria hasil pada diagnosa resiko 

defisit nutrisi yang telah disusun, resiko defisit nutrisi yang dapat dialami oleh 

klien 1  teratasi karena tidak ada tanda-tanda malnutrisi dan berat badan ideal 

sesuai dengan tinggi badan. Sedangkan pada klien 2 didapatkan hasil Klien tidak 

menghabiskan porsi makannya. Sehingga masalah resiko defisit nutrisi teratasi 

karena tidak ada tanda-tanda malnutrisi dan berat badan ideal sesuai dengan tinggi 

badan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus Asuhan Keperawatan Gerontik pada Lansia dengan 

Gout Arthritis di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda di Wisma 

Mawar dan Wisma Bougenvil pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan 20 April 

2019, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Hasil pengkajian yang didapatkan dari kedua klien menunjukan adanya tanda 

dan gejala yang sama. Umumnya keluhan yang dirasakan oleh klien 1 dirasakan 

juga oleh klien 2. Tanda gejala yang muncul pada kedua klien umumnya yaitu, 

nyeri pada lutut, rasa nyeri dan kaku pada kaki saat beraktivitas, kurang 

pengetahuan mengenai penyakit, adanya gangguan pola tidur, tingginya resiko 

jatuh dan adanya keengganan klien untuk makan. Hal ini menunjukan jika 

seseorang terdiagnosa Gout Arthritis memiliki kemungkinan akan muncul 

masalah dan keluhan yang sama yang dirasakan oleh penderita. 

2) Diagnosa keperawatan yang muncul pada kedua klien umumnya sama. 

Namun terdapat satu diagnosa yang berbeda antara kedua klien tersebut yaitu 

gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri yang di rasakan oleh klien 2. 

Diagnosa yang sama terdapat 5 diagnosa yaitu nyeri kronis berhubungan dengan 

kondisi kronis (Gout Arthritis), gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan 

nyeri, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, resiko 

jatuh  dibuktikan dengan Usia ≥ 65 tahun, dan resiko defisit nutrisi dibuktikan 
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dengan faktor psikologis (keengganan untuk makan). Diagnosa ini muncul pada 

kedua klien disebabkan oleh adanya tanda dan gejala serta keluhan yang dirasakan 

sama antara kedua klien. 

3) Intervensi yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan diagnosa keperawatan 

yang dialami oleh kedua klien, sesuai dengan diagnosa yang sama antara kedua 

klien. Intervensi disusun berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 

(2018).  

4) Implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan 

yang telah disusun. Pada umum nya penulis melakukan semua intervensi yang ada 

tetapi terdapat beberapa intervensi yang tidak diimplementasikan. 

5) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis selama 4 hari perawatan pada kedua 

klien dengan Gout Arthritis didapatkan ada beberapa diagnosa yang tidak teratasi 

pada kedua klien, pada klien 1 diagnosa yang teratasi yaitu diagnosa nyeri kronis, 

gangguan mobilitas fisik, resiko jatuh, dan resiko defisit nutrisi. Diagnosa yang 

teratasi sebagian defisit pengetahuan. Sedangkan pada klien 2 masalah yang 

teratasi adalah resiko jatuh dan resiko defisit nutrisi. Diagnosa yang teratasi 

sebagian adalah nyeri kronis, gangguan pola tidur, gangguan mobilitas fisik dan 

defisit pengetahuan. 
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5.2 Saran 

1) Bagi Tempat Pelaksanaan Studi Kasus 

Panti Werdha Nirwana Puri Samarinda diharapkan lebih memperhatikan 

kebersihan pada kamar-kamar Lansia, lingkungan sekitar wisma serta 

menyediakan pegangan pada dinding untuk mencegah terjadinya jatuh pada 

Lansia dan diharapkan adanya perhatian khusus pada Lansia dengan Gout 

Arthritis seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan pemberian diit yang sesuai 

dengan Lansia yang menderita Gout Arthritis. 

2) Bagi Perawat  

Bagi perawat diharapkan perawat dapat lebih mendalami ilmu dalam merawat dan 

menerapkan asuhan keperawatan pada Lansia sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup Lansia sehingga tercapai kehidupan Lansia yang sejahtera terutama 

dalam hal fisik dengan adanya peningkatan tingkat kemandirian Lansia dan 

penurunan ketergantungan Lansia pada pemberi pelayanan di Panti Sosial Tresna 

Werdha Nirwana Puri Samarinda. 

3) Bagi Penulis Selanjutnya  

Diharapkan penulis selanjutnya dapat melakukan studi kasus yang lebih 

mendalam dengan waktu yang lebih lama dan melakukan implementasi 

keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. 
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