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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Penyakit gout ( asam urat ) merupakan penyakit yang disebabkan oleh tumpukan 

kristal asam urat pada jaringan, terutama pada jaringan sendi. Gout berhubungan erat 

dengan gangguan metabolisme purin yang memicu peningkatan asam urat dalam darah 

( hiperurisemia ), yaitu jika kadar asam urat dalam darah lebih dari 7,5 mg/dl (Nurhayati, 

2018). Asam urat merupakan kondisi hasil metabolisme akhir purin yang dapat 

menyebabkan gejala nyeri tidak tertahankan, pembengkakan rasa panas di persendian 

(Zahroh, 2018). Faktor resiko yang menyebabkan orang terserang penyakit asam urat 

adalah usia, asupan senyawa purin berlebihan, konsumsi alkohol berlebih, kegemukan 

( obesitas ), kurangnya aktivitas fisik, hipertensi dan penyakit jantung, obat – obatan 

tertentu ( terutama diuretika ) dan gangguan fungsi ginjal. Penyakit gout atau kelebihan 

asam urat belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh 

kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatannya seperti 

masih banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi makanan tanpa memperhatikan 

kandungan dari makanan tersebut. Faktor aktivitas yang berlebih juga dapat 

memperburuk dan mendukung adanya komplikasi penyakit asam urat tersebut 

(Sholihah, 2014). Masyarakat masih sering sekali menyimpulkan bahwa rasa linu dan 

rasa nyeri pada tubuh adalah penyakit asam urat. Padahal rasa linu dan rasa nyeri pada 

tubuh yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tidak bisa secara langsung dapat 

dikatakan itu penyakit asam urat. Masyarakat dapat dikatakan terkena atau tidaknya 
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penyakit gout atau kelebihan asam urat dapat dilihat dari hasil pemeriksaan 

laboratorium dipuskesmas atau Rumah sakit (Wigang, 2016 ). Fenomena yang terjadi 

dimasyarakat adalah ketika mereka mengalami linu-linu atau nyeri masyarakat percaya 

bahwa hanya dengan mengkonsumsi jamu “cabe puyang” atau melakukan pemijatan 

rasa linu ataunyeri bisa hilang ( Tessar, 2017 ). Namun, ada beberapa hal lain yang 

seharusnya dilakukan oleh penderita asam urat, diantaranya dengan merubah gaya hidup 

menjadi lebih sehat dengan cara menghindari makanan dengan kandungan purin tinggi 

( diet purin ), berolahraga secara teratur, minum air putih yang cukup, dan kurangi 

makanan berlemak ( Susanto, 2013 ) 

Berdasarkan data World Health Organization ( WHO, 2017 ), prevelensi gout di 

dunia sebanyak 34,2%. Menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi penyakit gout 

berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia 11.9% dan berdasarkan diagnosis 

atau gejala 24,7% jika dilihat dari karakteristik umur, pravelensi tertinggi pada umur 

≥75 tahun ( 54,8%). Penderita wanita juga lebih banyak (27,5%) dibandingkan dengan 

pria (21,8%). Prevalensi provinsi JawaTimur berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

atau gejala penyakit sendi sebesar 26,9%. ( Dinkes Jatim, 2013 ). Untuk kabupaten 

Sidoarjo dari 90 kepala keluarga yang didatakan yang terkena asam urat 38% (35 orang) 

dan rata – rata umur 40- 50 tahun ( Nanang, 2014 ) 

Penyakit asam urat atau biasa dikenal sebagai gout merupakan suatu penyakit 

yang diakibatkan karena penimbunan Kristal monosodium urat di dalam tubuh. Asam 

urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin yaitu salah satu komponen asam 

nukleat yang terdapat dalam inti sel tubuh. Penyebab penumpukan Kristal di daerah 

persendian di akibatkan kandungan purinnya dapat meningkatkan kadar asam urat 
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dalam darah antara 0,5 – 0,75 g/ml purin yang dikonsumsi ( Juliana, 2018 ). Secara 

alamiah purin terdapat dalam tubuh karena terkandung pada semua makanan. Baik yang 

berasal dari tanaman ( sayur, buah, dan kacang – kacangan ) atau hewan ( daging, ikan 

dan jeroan ) hanya saja, ada makanan yang mengandung purin tinggi dan rendah. 

Penyakit asam urat biasanya ditandai dengan terjadi hiperurisemia ( peningkatan kadar 

asam urat dalam darah ), adanya serangan di salah satu sendi. Terutama sendi ibu jari 

kaki, sendi terlihat kemerahan, pembengkakan dan asimetris di salah satu sendi. 

Sehingga perencanaan pengelolaan asam urat harus dibicarakan secara terapeutik antara 

pasien dan keluarga. sehingga pasien dalam melakukan pengontrolan kadar purin, 

keluarga dapat memahami keikutsertaan dalam melakukan perawatan pada pasien 

dengan gout ( Junaidi, 2013 ) 

Masalah yang sering terjadi didalam keluarga dalam merawat pasien asam urat 

adalah kurangnya pengetahuan keluarga tentang penyakit asam urat dan kurangnya 

kemampuan dalam menjaga diet asam urat maka untuk mengatasimasalah tersebut 

diperlukan peran perawat dan peran keluarga. Peran perawat dalam melakukan 

kesehatan keluarga adalah sebagai pendidik, memberikan pendidikan kesehatan kepada 

keluarga agar dapat menjalankan asuhan kesehatan keluarga secara mandiri dan 

bertanggungjawab terhadap masalah kesehatan keluarga, konsultan sumber bagi 

keluarga didalam mengatasi masalah kesehatan maka hubungan keluarga dan perawat 

harus dibina dengan baik perawat harus bersikap terbuka dan bisa dipercaya, pengawas 

kesehatan melakukan kunjungan rumah secara teratur untuk mengidentifikasi tentang 

kesehatan keluarga dirumah dan bertanggung jawab dalam memberikan perawatan 

langsung fasilitator membantu keluarga dalam menghadapi masalah atau kendala untuk 
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meningkatkanderajat kesehatannya, serta memodifikasi lingkungan agar dapat tercipta 

lingkungan yang sehat sedangkan untuk peran keluarga sebagai pencegah atau merawat 

anggota keluarga yang sakit guna memberikan dukungan kesehatan dirumah yaitu 

dengan mengenal gangguan perkembangan kesehatan pada setiap anggota keluarga, 

mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kesehatanyang tepat, memberikan 

keperawatan kepada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan suasana dirumah 

yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga, serta 

pemanfaatan fasilitas – fasilitas kesehatan yang ada ( Muhlisin, 2012 ) 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis akan 

melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan gout dengan 

membuat rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana asuhan keperawatan keluarga 

pada keluarga dengan anggota keluarga Tn Y dengan diagnosa medis gout di Desa 

Rangkah Kidul? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan anggota 

keluarga Tn Y dengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1.3.2.1 Mengkaji keluarga dengan anggota keluarga Tn Y dengan diagnosa medis gout 
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di Desa Rangkah Kidul 

 
1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga dengan anggota keluarga Tn Y 

dengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul 

1.3.2.3 Merencanakan tindakan keperawatan keluarga dengan anggota keluarga Tn Y 

dengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul 

1.3.2.4 Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga dengan anggota keluarga Tn Y 

dengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul 

1.3.2.5 Mengevaluasi tindakan keperawatan keluarga dengan anggota keluarga Tn Y 

dengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul 

1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan keluarga dengan anggotakeluarga Tn 

Y dengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul 

1.4 Manfaat 

 

Terkait dengan tujuan maka tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat: 

 

1.4.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan anggota 

keluarga dengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul 

1.4.2 Secara praktis, tugas akhir ini bermanfaat 

 

1.4.2.1 Bagi peneliti 

 

Hasil penelitian itu dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 
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berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan keluarga 

pada keluarga dengan anggota keluarga dengan diagnosa medis gout 

1.4.2.2 Bagi profesi kesehatan 

 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada keluarga dengan 

anggota keluarga dengan diagnosa medis gout 

1.5 Metode penulisan 

 

1.5.1 Metode 

 

Metode deskritif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa atau 

gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan yang 

mempelajari, mengumpulkan data, membahas data dengan studi pendekatan proses 

keperawatan dengan langkah- langkah pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik pengumpulan data 

 

1.5.2.1 Wawancara 

 

Data diambil / diperoleh melalui percakapan baik dengan keluarga 

maupun anggota keluarga dengan diagnosa medis gout 

1.5.2.2 Observasi 

 
Data yang di ambil melalui pengamatan dari keluarga maupun anggota 

keluarga dengan diagnosa medis gout 
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1.5.2.3 Pemeriksaan 

 

Meliputi pemeriksaam fisik yang dapat menunjang penegakan diagnosa 

dan penaganan selanjutnya. 

1.5.3 Sumber data 

 

1.5.3.1 Data primer 

 

Data primer adalah data yang di peroleh dari anggota keluarga 

dengan diagnosa medis gout 

1.5.3.2 Data sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari keluarga atau orang 

terdekat anggota keluarga dengan dignosa medis gout 

1.5.4 Studi kepustakaan 

 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan dengan 

judul studi kasus dan masalah yang di bahas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1.6.1 Bagian awal membuat halaman judul, surat pernyataan, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar 

gambar. 



8 
 

 

1.6.2 Bagian inti, terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

berikut ini: 

Bab 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, masalah penelitian, 

sistematika penulisan, penulisan studi kasus 

Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari studi medis dan 

asuhan keperawatan klien dengan diagnosa gout serta kerangka masalah 

Bab 3 :  Tinjauan kasus, berisi tentang deskripsi data hasil pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

Bab 4 :  Pembahasn, berisi tentang perbandingan antara teori dengan kenyataan yang 

ada dilapangan 

Bab 5 : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran 

 

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit dan 

asuhan keperawatan keluarga pada klien dengan gout di Desa Rangkah Kidul, 

Sidoarjo. Konsep penyakit akan diuraikan definisi, etiologi dan cara penanganan 

secara medis. Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah – masalah yang muncul 

pada klien dengan gout, melakukan asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

2.1 Konsep Keluarga 

 
2.1.1 Definisi keluarga 

 

Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh 

hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap – tiap anggota keluarga selalu 

berinteraksi satu sama lain ( Harmoko, 2012 ) 

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu 

atap dalam keadaan saling ketergatungan ( Depkes RI, 2014 ) 

2.1.2 Tugas keluarga pada kesehatan 

 

2.1.2.1 Keluarga mengenal masalah kesehatan 

 

2.1.2.2 Keluarga membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat 

 

2.1.2.3 Keluarga merawat anggota keluarga yang sakit 

 

2.1.2.4 Keluarga mempertahankan lingkungan rumah yang sehat 
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2.1.2.5 Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan 

 

2.1.3 Karakteristik keluarga 

 
2.1.3.1 Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, 

perkawinan atau adopsi 

2.1.3.2 Anggota keluarga biasannya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap 

memperhatikan satu sama lain 

2.1.3.3 Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing - masing mempunyai 

peran sosial : suami, istri, anak, kakak dan adik 

2.1.3.4 Mempunyai tujuan : menciptakan dan mempertahankan budaya 

meningkatkan perkembangan fisik, psikologis dan sosial anggota 

2.1.4 Struktur keluarga 

 

2.1.4.1 Patrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam 

beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur ayah 

2.1.4.2 Matrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam 

beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. 

2.1.4.3 Matrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga ibu. 

 
2.1.4.4 Patrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami 

 

2.1.4.5 Keluarga kawinan : hubungan suami istri sebagai dasar dari pembinaan 
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keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena 

adanya hubungan dengan suami atau istri. 

2.1.5 Ciri - ciri struktur keluarga 

 

2.1.5.1 Terorganisasi : saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota 

keluarga. 

2.1.5.2 Ada keterbatasan : setiap anggota memiliki kebebasan, tetapi mereka juga 

mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing - 

masing. 

2.1.5.3 Ada perbedaan dan kekhususan : setiap anggota keluarga mempunyai 

peranan dan fungsinya masing-masing. 

2.1.6 Macam - macam struktur/ tipe/ bentuk keluarga 

 
Menurut suprajitno ( 2012 ) tipe keluarga adalah sebagai berikut : 

 

2.1.6.1 Tradisional 

 

1) The nuclear family ( keluarga inti ) yaitu keluarga yang terdiri dari suami, 

istri dan anak. 

2) The dyad family yaitu keluarga yang terdiri dari suami ( tanpa anak ) yang 

hidup bersama dalam satu keluarga. 

3) Keluarga usila yaitu keluarga yang terdiri dari suami istri yang sudah tua 

dengan anak yang memisahkan diri. 

4) The childless family yaitu keluarga tanpa anak karna terlambat terlambat 

menikah   dan   untuk   mendapatkan   anak   terlambat waktunya, yang 
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disebabkan karena mengejar karir atau pendidikan yang terjadi pada wanita. 

 

5) The extended family ( keluarga luas/besar ) yaitu keluarga yang terdiri dari 

tiga generasi yang hidup bersama dalam satu rumah seperti nuclear family 

disertai: paman, tante, orang tua ( kakak nenek ), keponakan, dll. 

6) The single-parent family ( keluarga duda/janda ) yaitu keluarga yang terdiri 

dari satu orang tua ( ayah dan ibu ) dengan anak, hal ini terjadi biasanya 

melalui proses perceraian, kematian dan ditinggalkan ( menyalahi hukum 

pernikahan ) 

7) Commuter family yaitu kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda, tetapi 

salah satu kota tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja 

diluar kota bisa berkumpul pada anggota keluarga pada saat akhir pekan 

(weekend) 

8) Multi generational family yaitu keluarga dengan beberapa generasi atau 

kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah. 

9) Kin-network family yaitu beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu 

rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang - barang dan 

pelayanan yang sama. Misalnya: dapur, kamar mandi,televise, telepon, dll. 

10) Blended family yaitu keluarga yang dibentuk oleh duda atau janda yang 

menikah kembali dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya. 

11) The single adult living alone / single - adult family yaitu keluarga yang 

terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena pilihanya atau 

perpisahaan ( separasi ) seperti : perceraian atau di tinggal mati. 
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2.1.6.2 Non-Tradisional 

 

1) The unmarried teenage mother yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua 

(terutama ibu) dengan anak dari hubungan tanpa nikah. 

2) The stepparent family yaitu keluarga dengan orang tua tiri. 

 

3) Commune family yaitu beberapa pasangan keluarga ( dengan anaknya ) 

yang tidak ada hubungan saudara, yang hidup bersama dalam satu rumah, 

sumber dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak 

dengan melalui aktivitas kelompok atau membesarkan anak bersama. 

4) The nonmarital heterosexual cohabiting family yaitu keluarga yang hidup 

bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. 

5) Gay and lesbian families yaitu seseorang yang mempunyai persamaansex 

hidup bersama sebagaimana pasangan suami - istri ( marital partners ) 

6) Cohabitating couple yaitu orang dewasa yang hidup bersama diluar ikatan 

perkawinan karena beberapa alasan tertentu. 

7) Group - marriage family yaitu beberapa orang dewasa yang menggunakan 

alat-alat rumah tangga bersama, yang merasa telah saling menikah satu 

dengan yang lainnya, berbagi sesuatu, termasuk sexual dan membesarkan 

anaknya. 

8) Group network family yaitu keluarga inti yang dibatasi oleh set aturan/ nilai 

 

- nilai, hidup berdekatan satu sama lain dan saling menggunakan barang - 

barang rumah tangga bersama, pelayanan yang bertanggung jawab 

membesarkan anaknya. 

9) Foster family yaitu keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan 
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keluarga atau saudara dalam waktu sementara, pada saat orang tua anak 

tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga 

yang aslinya. 

10) Homeless family yaitu keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai 

perlindungan yang permanen karena krisis personal yang di hubungkan 

dengan keadaan ekonomi dan problem kesehatan mental. 

11) Gang yaitu sebuah bentuk keluarga yang destruktif, dari orang-orang 

muda yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai 

perhatian, tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam 

kehidupannya. 

2.1.7 Tahap-Tahap Kehidupan / Perkembangan Keluarga 

 

2.1.7.1 Pasangan baru ( keluarga baru ) 

 

Keluarga baru dimulai saat masing-masing individu laki - laki dan 

perempuan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan 

meninggalkan ( psikologis ) keluarga masing - masing : 

1) Membina hubungan intim yang memuaskan 

 

2) Membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial 

 

3) Mendiskusikan rencana memiliki anak 

 

2.1.7.2 Keluarga child-bearing ( kelahiran anak pertama ) 

 

Keluarga yang menantikan kelahiran, dimulai dari kehamilan sampai 

kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama berusia 30 bulan : 
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1) Persiapan menjadi orang tua 

 

2) Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran, interaksi, hubungan 

sexsual dan kegiatan keluarga 

3) Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan 

 

2.1.7.3 Keluarga dengan anak pra-sekolah 

 

Tahap ini dimulai saat kelahiran anak pertama ( 2,5 bulan ) dan 

berakhir saat anak berusia 5 tahun : 

1) Memenuhi kebutuhan anggota keluarga, seperti kebutuhan tempat tinggal, 

privasi dan rasa aman 

2) Membantu anak untuk bersosialisasi 

 

3) Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang 

lain juga harus terpenuhi 

4) Mempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam maupun di luar 

keluarga ( keluarga lain dan lingkungan sekitar ) 

5) Pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak ( tahap yang paling 

repot ) 

6) Pembagian tanggung jawab anggota keluarga 

 

7) Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh dan kembang anak 

 

2.1.7.4 Keluarga dengan anak sekolah 

 

Tahap ini di mulai saat anak masuk sekolah pada usia 6 tahun dan 

berakhir pada usia 12 tahun. Umumnya keluarga sudah mencapai jumlah 

anggota keluarga maksimal, sehingga keluarga sangat sibuk : 

1) Membantu sosialisasi anak : tetangga, sekolah dan lingkungan 
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2) Mempertahankan keintiman pasangan 

 

3) Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, 

termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga 

2.1.7.5 Keluarga dengan anak remaja 

 

Dimulai pada saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir 

sampai 6 - 7 tahun kemudian, yaitu pada saat anak meninggalkan rumah 

orangtuanya. Tujuan keluarga ini adalah melepas anak remaja dan memberi 

tanggung jawab serta kebebasan yang lebih besar untukmempersiapkan diri 

menjadi lebih dewasa : 

1) Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab, mengingat 

remaja sudah bertambah dewasa dan meningkat otonominya 

2) Mempertahankan hubungan yang intim dalam keluarga 

 

3) Mempertahankan komunikasi terbuka   antara   anak   dan   orang tua. 

 

Hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan 

 

4) Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembangkeluarga 

 

2.1.7.6 Keluarga dengan anak dewasa ( pelepasan ) 

 

Tahap ini dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan 

berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini 

tergantung dari jumlah anak dalam keluarga, atau jika ada anak yang belum 

berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua : 

1) Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar 

 

2) Mempertahankan keintiman pasangan 

 

3) Membantu orangtua suami/istri yang sedang sakit dan memasuki masa tua 
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4) Membantu anak untuk mandiri di masyarakat 

 

5) Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga 

 

2.1.7.7 Keluarga usia pertengahan 

 

Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah 

dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal : 

1) Mempertahankan kesehatan 

 

2) Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya 

dan anak – anak 

3) Meningkatkan keakraban pasangan 

 

2.1.7.8 Keluarga usia lanjut 

 

Tahap terakhir perkembangan keluarga ini dimulai pada saat salah 

satu pasangan pensiun, berlanjut saat salah satu pasangan meninggal sampai 

keduanya meninggal : 

1) Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan 

 

2) Adaptasi dengan peruabahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik 

dan pendapatan 

3) Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat 

 

4) Mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat 

 

5) Melakukan life review ( merenungkan hidupnya ) 

 
2.2 Konsep Penyakit 

 
2.2.1 Definisi 

 

Penyakit gout ( asam urat ) merupakan penyakit sendi yang disebabkan karena 
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adanya kandungan asam urat yang masuk dan tersimpan di dalam sendi. Masuknya 

asam urat ke dalam sendi terjadi apabila kadarnya melebihi batasnormal. Nilai batas 

normal asam urat bagi perempuan : 2 – 6 mg/dL dan laki – laki : 2 – 5,7 mg/dL. Sendi 

– sendi yang menjadi sasaran asam urat biasanya adalah sendi – sendi seperti jempol 

jari kaki, pangkal jari kaki, pergelangan kaki, terkadang sendi – sendi lain seperti lutut, 

tangan, siku, dan bahu ( Setiabudi, 2012 ). Kelebihan zat asam urat ini akhirnya 

menumpuk dan tertimbun pada persendian – persendian termasuk di ginjal dalam 

bentuk kristal – kristal, penumpukan Kristal – Kristal asam urat pada persendian inilah 

yang akhirnya menyebabkan persendian menjadi nyeri ( Sandjaya, 2014 ) 

2.2.2 Etiologi 

 

Menurut Iskandar Junaidi ( 2013 ) Asam urat yang tinggi ( hiperurisemia ) 

terjadi karena : 

2.2.2.1 Pembentukan asam urat yang berlebihan : 

 

1) Gout primer metabolik : terjadi karena sintesa atau pembentukan asam urat 

yang berlebih 

2) Gout sekunder metabolik : terjadi karena pembentukan asam urat berlebihan 

karena penyakit lain, seperti leukemia, terutama yang diobati dengan 

sitostatika, psoriasis, polisitemia vera, dan mielofibrosis 

2.2.2.2 Pengeluaran asam urat melalui ginjal kurang ( gout renal ) : 

 

1) Gout renal primer : terjadi karena gangguan ekskresi asam urat ditubuli 

distal ginjal yang sehat 
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2) Gout renal sekunder : disebabkan oleh ginjal yang rusak, misalnya pada 

glomerulonefritis kronik, kerusakan ginjal kronis ( chronic renal failure ) 

2.2.2.3 Perombakan dalam usus yang berkurang. Serangan gout secara mendadak, 

dapat dipicu oleh : 

1) Luka ringan 

 

2) Pembedahan 

 

3) Konsumsi alkohol dalam jumlah besar atau makanan yang kaya akan protein 

purin 

4) Kelelahan 

 

5) Stress secara emosional 

 

6) Penyakit dan sejumlah obat yang menghambat sekresi asam urat, seperti 

salisilat dosis kecil, hidroklorotiazid ( diuretic ), furosemid, asam – asam 

keton hasil pemecahan lemak sebagai akibat dari terlalu banyak 

mengkonsumsi lemak 

7) Kedinginan 

 

2.2.3 Faktor resiko 

 

Menurut Zairin Noor ( 2017 ) faktor resiko pada asam urat adalah : 

 

2.2.3.1 Faktor genetik 

 

Faktor pemicu hiperurisemia dan gout biasa terbawa oleh genresesif 

yang terjadi akibat kelainan kromosom. Kromosom tertentu memiliki 

pengaruh yang kuat untuk mendorong tubuh memproduksi asam urat dalam 

jumlah lebih banyak dibandingkan gen dengan kromosom normal. Individu 
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dengan kromosom khusus ini memproduksi asam urat dalam jumlah banyak, 

sedangkan ekskresi asam urat yang berlangsung dalam tubuhnya relative 

rendah. Tidak adanya keseimbangan antara reproduksi asam urat endogen dan 

ekspresi asam urat inilah yang membuat asam urat serum cenderung lebih 

tinggi. Prevalensi hiperurisemia menjadi tinggi jika bangsa dengan gen resesif 

memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi purin. Dalam hal ini, gen 

resesif yang dimiliki oleh orangtua dapat diwariskan pada gen berikutnya. 

Presentase penurunan sifattersebut sebesar 5 – 15%. 

2.2.3.2 Gender 

 

Penyakit asam urat sebenarnya dapat dialami pria dan wanita. Namun 

pria memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan wanita.Presentasi resiko 

serangan gout pada pria dan wanita akan berubah sejalan dengan pertambahan 

usia. Ketika usia paruh baya, pria memiliki resiko hiperurisemia 3 – 4 kali lebih 

tinggi daripada wanita. Wanita umumnya mengalami gout setelah memasuki 

masa pre-menopause dan pasca- menopause. Sejalan dengan pertambahan usia 

dan menopause yang dialaminya, resiko penyakit asam urat pada wanita akan 

meningkat terkait penurunan produksi estrogen. 

2.2.3.3 Obesitas 

 

Hiperurisemia tidak memandang gemuk dan kurus tubuh seseorang. 

Namun, jika melihat tingkat kecenderungannya, orang bertubuh gemuk lebih 

beresiko hiperurisemia dibandingkan dengan orang bertubuh kurus, karena 

obesitas merupakan sumber munculnya penyakit metabolik sekaligus 
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hiperurisemia. Penumpukan lemak dibagian perut cukup menjadifaktor tunggal 

pengacau sistem pengaturan asam urat didalam tubuh. Lemak bagian perut 

mendesak ginjal sehingga mengganggu kinerja untuk mengekskresikan 

kelebihan asam urat. Karena keterbatasan tubuh untuk menjaga keseimbangan 

antara asam urat yang diproduksi dan yang diekskresikan, tidak semua asam 

urat bisa diekskresikan saat produksinya meningkat. Hal ini tentunya 

mengakibatkan terdongkraknya kadar asam urat serum. Apalagi dengan adanya 

lemak perut akan mengganggu fungsi ginjal untuk mengekresikan kelebihan 

asam urat 

2.2.3.4 Penyakit ginjal 

 

Sebagian besar hiperurisemia disebabkan oleh terhambatnya sekresi 

asam urat. Asam urat terbanyak diekresikan melalui ginjal. Organ inilah yang 

bertanggung jawab utama mengatur sekresi asam urat. Sekresi dan eksresi 

asam urat akan terganggu jika fungsi ginjal tidak normal.Hiperurisemia dapat 

dipicu oleh penyakit ginjal dan sebaliknya hiperurisemia dapat pula 

menyebabkan penyakit ginjal. Penyakit ginjal yang banyak yang dialami oleh 

penderita hiperurisemia ditandai dengan adanya batu ginjal yang terbentuk dari 

pengendapan Kristal asam urat. Penderita hiperurisemia yang memiliki batu 

asam urat diginjal akan mengalami perkembangan gout secara cepat. Batu 

asam urat menghambat pembuangan asam urat sehingga pada gilirannya 

kadar asam urat serum meningkat jauh dari kondisi semula sementara itu 

semakin tinggi kadarasam urat serum, semakin besar resiko pembentukan batu 

asam urat baru. 
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2.2.3.5 Hipertensi 

 

Tekanan darah tinggi permanen merupakan faktor resiko yang 

berpotensi merusak ginjal. Kerusakan ginjal merupakan faktor resiko penyebab 

hipertensi. Hiperurisemia sebagian besar dialami oleh penderita hipertensi. 

Meskipun penderita hipertensi tidak sellau menderita hiperurisemia, mereka 

umumnnya memiliki kadar asam urat serum yang lebih tinggi. Tekanan darah 

tinggi permanen akan mengganggu kinerja ginjal, bahkan menyebabkan 

terjadinya penyakit ginjal kronis. 

2.2.4 Manifestasi klinis 

 

Tanda dan gejala penyakit gout yang dapat terjadi menurut monica estes 

(2011) meliputi : 

2.2.4.1 Nyeri sendi akibat endapan asam urat dan inflamasi 

 

2.2.4.2 Eritema dan bengkak pada sendi akibat endapan asam urat dan iritasi 

 

2.2.4.3 Tofus pada ibu jari kaki, pergelangan kaki, dan daun telinga akibat endapan 

urat 

2.2.4.4 Kenaikan suhu kulit akibat inflamasi 

 

2.2.4.5 Sendi terlihat kemerahan 

 

2.2.4.6 Telah terjadi lebih dari satu serangan akut 

 

2.2.5 Patofisiologi 

 

Terdapat empat tahap perjalanan klinis dari penyakit gout yang tidak diobati. 

Tahap pertama adalah hiperurisemia asimtomatik, dalam tahap ini pasien tidak 

menunjukan gejala – gejala selain dari peningkatan asam urat serum. Tahap kedua 
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adalah arthritis gout akut pada tahap ini terjadi awal mendadak pembengkakan dan 

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

Arthritis bersifat monoartikuler dan menunjukan tanda – tanda peradangan lokal, 

demam, dan peningkatan jumlah leukosit. Serangan dapat dipicu oleh pembedahan, 

trauma, obat – obatan, alkohol, atau stress emosional. Sendi – sendi lain dapat 

terserang, termasuk sendi jari – jari tangan, lutut, mata kaki, pergelangan tangan, dan 

siku. Tahap ketiga adalah stadium interkritikal, gout interkritikal ( atau interval ) 

menunjukan periode setelah serangan gout akutmereda dan pasien asimtomatik. Tahap 

keempat adalah stadium arthritis gout menahun. stadium ini umumnya pada pasien 

yang mengobati sendiri, sehingga dalam waktu lama tidak berobat teratur pada dokter. 

Arthritis gout menahunbiasanya disertai tofi yang banyak dan terdapat poliartikular. 

Tofi inii sering pecahdan sulit sembuh dengan obat, yang kadang – kadang dapat 

timbul infeksi sekunder ( Wahyuningsih, 2013 ) 

2.2.6 Komplikasi 

 

Abiyoga ( 2016 ), menyatakan bahwa komplikasi yang muncul akibat gout 

antara lain : 

2.2.6.1 Gout kronik berthopus 

 

Merupakan serangan gout yang disertai benjolan – benjolan ( tofi ) 

disekitar sendi yang sering meradang. Tofi adalah timbunan Kristal 

monosodium urat disekitar persendian seperti ditulang rawan sendi, sinoval, 

bursa atau tendon. Tofi bisa juga ditemukan dijaringan lunak dan otot jantung, 
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katub mitral jantung, retina mata, panggkal tenggorokan. 

 

2.2.6.2 Nefropati gout kronik 

 

Penyakit tersering yang ditimbulkan karena hiperurisemia terjadi akibat 

dari pengendapan Kristal asam urat dalam tubulus ginjal. Padajaringan ginjal 

bisa terbentuk mikrotofi yang menyumbat dan merusak glomerulus 

2.2.6.3 Nefrolitiasis asam urat ( batu ginjal ) 

 

Terjadi pembentukan massa keras seperti batu didalam ginjal, nisa 

menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Air 

kemih jenuh dengan garam – garam yang dapat membentuk batu seperti 

kalsium, asam urat, sistin, dan mineral struvit ( campuran magnesium, 

ammonium, fosfat ) 

2.2.6.4 Persendian menjadi rusak hingga menyebabkan pincang 

 

2.2.7 Pemeriksaan Penujang 

 

Menurut Zairin Noor ( 2017 ), pemeriksaan penunjang pada pasien gout 

adalah : 

2.2.7.1 Laboratorium 

 

1) Pemeriksaan cairan sinovia didapatkan adanya Kristal monosodiumurat 

intraselular. 

2) Pemeriksaan serum urat meningkat >7mg/dL. 

 

3) Urinalisis 24 jam didapatkan ekskresi >800 mg asam urat 

 

4) Urinalisis untuk mendeteksi fungsi ginjal, hati, hipertrigliseridemia, 

tingginya LDL, dan adanya diabetes mellitus 

5) Leukositosis didapatkan pada feses akut 
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2.2.7.2 Radiodiagnostik 

 

1) Radiografi untuk mendeteksi adanya klasifikasi sendi 

 

2) Radiografi didapatkan adanya erosi pada penumpukan sendi dan kapsul 

sendi 

2.2.8 Penatalaksanaan 

 
Menurut Zairin Noor ( 2017 ) penatalaksanaan yang dilakukan pada pasien 

gout adalah : 

2.2.8.1 Diet 

 

Penyebab kelebihan asam urat/ hiperurisemia adalah diet tinggi putin, 

obesitas, konsumsi alcohol, dan penggunaan beberapa obat seperti tiaziddan 

deuretik kuat akan menghambat ekskresi asam urat diginjal, sertaaspirin dosis 

rendah < 3 g memperburuk hiperurisemia. Diet bagi penderita asam urat 

mempunyai syarat – syarat sebagai berikut : 

1) Pembatasan purin. Apabila telah terjadi pembengkakan sendi, maka 

penderita asam urat harus melakukan diet bebas zat purin misalnya makanan 

seperti : kangkung, kubis, nanas, kacang – kacangan, jeroan, dan minuman 

yang mengandung alkohol 

2) Kalori sesuai dengan kebutuhan. Jumlah asupan kalori harus harus benar 

disesuaikan dengan kebutuhan tubuh berdasarkan pada tinggi dan berat 

badan. Penderita asam urat yang memiliki berat badan berlebih harus 

diturunkan dengan tetap memperhatikan jumlah konsumsi kalori. Asupan 

kalori yang sedikit juga akan meningkatkan kadar asam urat karena adanya 



26 
 

 

keton yang akan mengurangi pengeluaran asam urat melalui urin 

 

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

ubi sangat baik dikonsumsi oleh penderita asam urat karena akan 

meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urine. Sedangkan untuk 

karbohidrat sederhana jenis fruktosa seperti gula, permen, arum manis, 

gulali, dan sirup sebaiknya dihindari karena fruktosa akanmeningkatkan 

kadar asam urat dalam darah. 

4) Rendah protein. 

 

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

 

Makanan yang digoreng, bersantan, serta margarine danmentega sebaiknya 

dihindari 

6) Tinggi cairan. Konsumsi cairan yang tinggi dapat membantu pengeluaran 

asam urat melalui urine. Oleh karena itu, disarankan untuk minum air 

minimal sebanyak 2,5 L atau setara dengan 10 gelas perhari 

7) Tanpa Alkohol. Kadar asam urat bagi orang yang mengkonsumsi alkohol 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengkonsumsi alkohol 

2.2.8.2 Obat - obatan 

 

1) Nonsteroid Anti-inflamatory Drugs ( NASID ). Beberapa NASID yang 

diindikasikan untuk mengatasi gout arthritis akut dengan kejadian efek 

samping jarang terjadi yaitu : naproxen dan natrium diklofenak 

2) Clochinice. Clochinice tidak direkomendasikan untuk terapi jangka panjang 

gout akut 

3) Corticosteroid. Kortikosteroid sering digunakan untuk menghilangkan 



27 
 

 

gejala gout akut dan akan mengontrol serangan 

 

4) Probenecid. Digunakan terutama pada kondisi insufisiensi ginjal (GFR<50 

mL/min ) 

5) Allopurinol. Sebagai penghambat xantin oksidase, allopurinol segera 

menurunkan plasma urat dan konsentrasi asam urat disaluran urine, serta 

memfasilitasi mobilisasi benjolan. Dosis awalnya 100 mg diberikan 

selama 1 minggu, jika kadar asam urat masih tinggi maka dosisnya 

dinaikan. Allopurinol tidak dianjurkan untuk pengobatan hiperurisemia 

asimtomatik dan gout aktif 

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

sehingga mengurangi jumlah urat metabolic, mencegah pembentukan 

benjolan baru, dan memperkecil ukuran benjolan baru, dan memperkecil 

ukuran benjolan yang telah ada 

2.3 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.3.1 Pengkajian 

 

Menurut Lyer et al ( 1996, dalam Setiadi, 2012 ) Pengkajian adalah tahap awal 

dari proses keperawatan dan merupakan proses yang sistematis dalam pengumpulan 

data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status 

kesehatan pasien. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, agar dapat 

menidentifikasi, mengenali masalah – masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan 

pasien, baik fisik, mental, social dan lingkungan menurut Effendy ( 1995, dalam 

Darmawan, 2012 ) . secara garis besar data dasar yang dipergunakan mengkaji status 
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keluarga adalah : 

 

2.3.1.1 Data umum 

 

1) Meliputi nama kepala keluarga, alamat, pekerjaan, dan status imunisasi 

masing – masing keluarga serta genogram 

2) Tipe keluaga 

 

Data ini menjelaskan mengenai tipe keluarga saat ini. 

 

Berdasarkan tipe pembagian keluarga tradisional dan non tradisional 

 

3) Suku bangsa 

 

Data ini mengkaji asal suku bangsa keluarga serta 

mengidentifikasi budaya suku bangsa terkait kesehatan 

4) Agama 

 

Data ini mengkaji agama yang dianut oleh keluarga serta 

kepercayaan yang dapat mempengaruhi kesehatan 

5) Status sosial ekonomi keluarga 

 

Status sosial ekonomi keluarga ditentukan oleh pendapatan baik 

dari kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Status sosial 

ekonomi keluarga ditentukan juga oleh kebutuhan – kebutuhan yang 

dikeluarkan oleh keluarga serta barang – barang yang dimiliki keluarga. 

6) Aktivitas rekreasi keluarga 

 

Data ini menjelaskan mengenai kebiasaan keluarga dalam 

rekreasi atau refreshing. Rekreasi tidak harus ketempat wisata, namun 

menonton TV, mendengarkan radio, juga merupakan aktivitas rekreasi 

keluarga. 
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2.3.1.2 Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

 

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

 

Data ini ditentukan oleh anak tertua dari keluarga inti 

 

2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

 

Data ini menjelaskan mengenai tugas dalam tahap 

perkembangan keluarga saat ini yang belum terpenuhi dan mengapa belum 

terpenuhi 

3) Riwayat keluarga inti 

 

Data ini menjelaskan mengenai riwayat kesehatan pada keluarga 

inti, yang meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing – 

masing anggota keluarga, perhatian terhadap pencegahan penyakit ( status 

imunisasi ), sumber pelayanan kesehatan yang biasa digunakan keluarga, 

serta pengalaman – pengalaman terhadap pelayanan kesehatan 

4) Riwayat keluarga sebelumnya 

 

Data ini menjelaskan riwayat kesehatan dari pihak suami dan 

 

istri 

 

2.3.1.3 Pengkajian lingkungan 

 

1) Karakteristik rumah 

 

2) Karakteristik tetangga dan komunitas 

 

3) Mobilitas geografis keluarga 

 

4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat 

 

5) Sistem pendukung keluarga 
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2.3.1.4 Struktur keluarga 

 

1) Pola komunikasi keluarga 

 

2) Struktur kekuatan keluarga 

 

3) Struktur peran 

 

4) Nilai dan norma keluarga 

 

2.3.1.5 Fungsi keluarga 

 

1) Fungsi afektif 

 

Data yang perlu dikaji yaitu gambaran diri anggota keluarga, 

perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan keluarga 

terhadap anggota  keluarga lainnya, bagaimana kehangatan tercipta pada 

anggota keluarga dan bagaimana keluarga mengembangkan sikap saling 

menghargai 

2) Fungsi sosialisasi 

 

Data yang perlu dikaji adalah bagaimana interaksi atau hubungan 

dalam keluarga, sejauhmana anggota keluarga belajar disiplin, norma, 

budaya dan perilaku 

3) Fungsi perawatan kesehatan 

 

Data ini menjelaskan sejauhmana keluarga menyediakan 

makanan, pakaian, perlindungan serta merawat anggota keluarga yang sakit. 

Sejauhmana pengetahuan keluarga mengenai sehat - sakit 

(1)Mengenal masalah kesehatan 

ketidaksanggupan keluarga mengenal masalah kesehatan pada 

keluarganya, salah satunya adalah disebabkan karena kurang pengetahuan 
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(2) Mengambil keputusan 

 

Ketidaksanggupan keluarga mengambil keputusan dalam 

melakukan tindakan yang tepat, disebabkan karena tidak memahami 

mengenai sifat, berat dan luasnya masalah tidak begitu menonjol 

(3) Merawat anggota keluarga yang sakit 

 

Ketidakmampuan merawat anggota keluarga yang sakit 

disebabkan karena tidak mengetahui keadaan penyakit, misalnya 

komplikasi, progfosis, cara perawatan dan sumber-sumber yang ada dalam 

keluarga. 

(4) Memelihara lingkungan yang sehat 

 

Keluarga diharapkan mengetahui keuntungan atau manfaat 

pemeliharaan lingkungan yang sehat, dan menyadarinya sebagai salah satu 

media perawatan bagi anggota keluarga yang sakit. 

(5) Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada 

 

Pengetahuan keluarga tentang keberadaan dan keuntungan yang 

didapat dari fasilitas-fasilitas kesehatan, sangat berpengaruh terhadap 

penderita gout. Fasilitas kesehatan dimasyarakat sangat berperan dalam hal 

ini, juga saat penderita gout memerlukan pengobatan. 

4) Fungsi reproduksi 

 

Data yang perlu dikaji adalah berapa jumlah anak, bagaimana 

keluarga merencanakan jumlah anggota keluarga, upaya apa yang 

digunakan keluarga dalam upaya mengendalikan jumlah anggota keluarga 

5) Fungsi ekonomi 
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Data yang perlu dikaji adalah sejauhmana keluarga memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan, dan papan 

2.3.1.6 Stress dan koping keluarga 

 

Bila ada stressor yang muncul dalam keluarga, sedangkan koping 

keluarga tidak efektif, maka ini akan menjadi stress anggota keluarga yang 

berkepanjangan. Salah satu pencegahan agar serangan hipertensi tidaksering 

muncul adalah dengan mencegah timbulnya stress 

2.3.1.7 Pemeriksaan fisik anggota keluarga 

 

Pemeriksaan fisik anggota keluarga pada keperawatan keluarga 

dilakukan dengan pemeriksaan fisik dari kepala ke kaki ( Head to toe ). 

Pemeriksaannya dimulai dari keadaan umum, kesadaran, tanda – tanda vital, 

kepala, dada, abdomen, genetalia dan ekstremitas ( Mubarak, 2011 ) 

2.3.2 Diagnosa keperawatan keluarga 

 

Diagnosa keperawatan keluarga dengan penderita gout, adalah sebagai 

berikut : 

2.3.2.1 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

2.3.2.2 Perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan 

2.3.2.3 Defisien pengetahuan berhungan dengan kurang informasi tentang proses 

penyakit dan pengobatan 

2.3.3 Rencana tindakan keperawatan keluarga 

 

Rencana keperawatan keluarga adalah kumpulan tindakan yangdirencanakan 
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oleh perawat untuk dilaksanakan dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah 

kesehatan atau masalah keperawatan yang telah diidentifikasi ( Mubarrak, 2011 ) 

2.3.3.1 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x kunjungan rumah 

diharapkan manajemen kesehatan keluarga efektif 

Kriteria hasil : 

 

1) Keluarga mampu memahami dan mengidentifikasi faktor – faktor 

penyebab manajemen kesehatan keluarga tidak efektif 

2) Respon perilaku keluarga   terhadap   manajemen kesehatan keluarga 

membaik 

3) Keluarga mampu berpartisipasi dalam mengembangkan rencana perawatan 

 

4) Keluarga mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama 

dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 

Intervensi : 

 

(1) Bina hubungan saling percaya dengan keluarga 

 

Rasional: Untuk memudahkan interaksi dengan keluarga. 

 

(2) Identifikasi faktor – faktor penyebab manajemen kesehatan keluarga tidak 

efektif 

Rasional : Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab manajemen 

kesehatan keluarga tidak efektif 

(3) Anjurkan keluarga dan anggota keluarga yang mengalami masalah 
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kesehatan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan rencana perawatan 

Rasional : Untuk mengarahkan keluarga dalam menyelesaikan masalah 

kesehatan anggota keluarganya. 

(4) Monitor keterlibatan anggota keluarga dalam perawatan anggota keluarga 

yang mengalami masalah kesehatan 

Rasional : Untuk mengetahui respon dan tingkat keterlibatan keluarga 

dalam proses perawatan anggota keluarga yang mengalami masalah 

kesehatan 

(5) Berikan pemahaman kepada keluarga terkait dengan kondisi anggota 

keluarga yang mengalami masalah kesehatan serta proses pengobatannya 

Rasional: Untuk meningkatkan pengetahuan keluarga terkait proses 

penyakit dan pengobatannya 

2.3.3.2 Perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 2 x kunjungan 

rumah diharapkan keluarga mampu mengubah perilaku kesehatan yang 

beresiko memperburuk kesehatan 

Kriteria hasil : 

 

1) Keluarga mampu mengenal perilaku kesehatan cenderung beresiko 

 

2) Keluarga mampu merubah gaya hidup sesuai dengan gaya hidup sehat 

 

3) Keluarga mampu berpartisipasi dalam pengambilan dan pelaksanaan 

keputusan terkait dengan kesehatannya 

Intervensi : 
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(1) Bina hubungan saling percaya dengan keluarga 

Rasional: Untuk memudahkan interaksi dengan keluarga 

(2) Identifikasi hambatan untuk merubah perilaku kearah yang lebih sehat 

Rasional: Untuk mengetahui hambatan serta mempermudah pembuatan 

rencana perawatan lanjutan 

(3) Anjurkan keluarga untuk merubah gaya hidup sesuai dengan gaya hidup 

sehat 

Rasional : Agar keluarga dapat merubah gaya hidup sesuai dengan gaya 

hidup sehat 

(4) Dorong keluarga untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan tindakan 

keperawatan serta proses pengobatan 

Rasional : Agar keluarga mampu membuat keputusan terhadap pelaksanaan 

tindakan serta proses pengobatan yang dijalanankan 

2.3.3.3 Defisien Pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

proses penyakit dan pengobatan 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x kunjungan rumah 

diharapkan keluarga dan anggota keluarga yang menderita gout dapat 

mengetahui tentang proses penyakit dan pengobatan yang harus dijalani. 

Kriteria hasil : 

 

1) Keluarga mampu mengetahui tentang penyebab, proses penyakit dan faktor 

yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit serta cara pengobatan 

2) Keluarga patuh terhadap pelaksanaan proses perawatan 

 

3) Keluarga mempu memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk pengobatan 
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Intervensi : 

 
(1)Bina hubungan saling percaya dengan keluarga 

 

Rasional: Untuk memudahkan interaksi antara perawat dengan keluarga 

(2)Kaji tingkat pengetahuan keluarga 

Rasional : Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keluarga 

 

(3) Jelaskan pada keluarga tentang kondisi anggota keluarga yang mengalami 

masalah kesehatan serta proses pengobatannya 

Rasional : Meningkatkan pengetahuan terkait proses penyakit dan 

pengobatannya. 

(4) Anjurkan keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan 

 

Rasional : Agar keluarga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk 

pengobatan 

(5) Monitor keterlibatan keluarga dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan 

Rasional : Untuk mengetahui respon dan tingkat keterlibatan keluarga 

dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan 

2.3.4 Implementasi Keperawatan 

 

2.3.4.1 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

1) Membina hubungan saling percaya dengan keluarga 

 

2) Mengidentifikasi faktor – faktor penyebab manajemen kesehatan keluarga 

tidak efektif 

3) Menganjurkan keluarga dan anggota keluarga yang mengalami masalah 
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kesehatan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan rencana perawatan 

 

4) Memonitor keterlibatan anggota keluarga dalam perawatan anggota 

keluarga yang mengalami masalah kesehatan 

5) Memberikan pemahaman kepada keluarga terkait dengan kondisi anggota 

keluarga yang mengalami masalah kesehatan serta proses pengobatannya 

2.3.4.2 Perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan 

1) Membina hubungan saling percaya dengan keluarga 

 

2) Mengidentifikasi hambatan untuk merubah perilaku kearah yang lebih 

sehat 

3) Menganjurkan keluarga untuk merubah gaya hidup sesuai dengan gaya 

hidup sehat 

4) Mendorong keluarga untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan 

tindakan keperawatan serta proses pengobatan 

2.3.4.3 Defisien Pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

proses penyakit dan pengobatan 

1) Membina hubungan saling percaya dengan keluarga 

 

2) Mengkaji tingkat pengetahuan keluarga 

 

3) Mengkaji tingkat pengetahuan keluarga 

 

4) Menjelaskan pada keluarga tentang kondisi anggota keluarga yang 

mengalami masalah kesehatan serta proses pengobatannya 

5) Menganjurkan keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan 
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6) Memonitor keterlibatan keluarga dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan 

 

2.3.5 Evaluasi Keperawatan 

 

2.3.5.1 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

1) Keluarga mampu memahami dan mengidentifikasi faktor – faktor 

penyebab manajemen kesehatan keluarga tidak efektif 

2) Adanya respon perilaku keluarga terhadap manajemen kesehatankeluarga 

membaik 

3) Keluarga mampu berpartisipasi dalam mengembangkan rencana perawatan 

 

4) Keluarga mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama 

dengan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan 

2.3.5.2 Perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungn dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan 

1) Keluarga mampu mengenal perilaku kesehatan cenderung beresiko 

 

2) Keluarga mampu merubah gaya hidup sesuai dengan gaya hidup sehat 

 

3) Keluarga mampu berpartisipasi dalam pengambilan dan pelaksanaan 

keputusan terkait dengan kesehatannya 

2.3.5.3 Defisien Pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang 

proses penyakit dan pengobatan 

1) Keluarga mampu mengetahui tentang penyebab, proses penyakit dan faktor 

yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit serta cara pengobatan 

2) Keluarga patuh terhadap pelaksanaan proses perawatan 

 

3) Keluarga mempu memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk pengobatan 
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Alkohol Makanan 

( Sayuran hijau, Kacang – kacangnya ) 

Penyakit & Obat - 

obatan 

Produksi asam 

urat meningkat 

Sekresi asam 

urat menurun 

Menghambat 

ekskresi asam urat di 

tubulus ginjal 

Kadar laktat dalam 

darah meningkat 

Terapi : Obat, pengaturan diet, latihan fisik 

 

2.4 Kerangka Masalah 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Menggunakan 

fasilitas/ 

pelayanan 

kesehatan di 

masyarakat 

Memelihara, 

modifikasi 

lingkungan 

rumah yang 

sehat 

Merawat 

anggota 

keluarga 

yang 

sakit 

Mengambil 

keputusan 

mengenai tindakan 

kesehatan yang 

tepat 

Mengetahui 

masalah 

kesehatan 

anggota 

keluarganya 

Tugas keluarga pada kesehatan 

Gout 

Gangguan 

metabolisme purin 
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Sudah mendapatkan 

informasi tentang masalah 

kesehatan anggota 

keluarga 

 Belum pernah 

mendapatkan informasi 

tentang masalah kesehatan 

anggota keluarga 

 

Defisien 

pengetahuan 

Keluarga sering 

mengingatkan untuk minum 

obat dan pantangan 

Anggota keluarga yang 

sakit tidak mau mematuhi/ 

mengikuti pantangan/ 

pengobatan yang harus 

diikuti 

Perilaku kesehatan 

cenderung beresiko 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Masalah ( Nurarif & Kusuma, 2015 ) 

Ketidakefektifan 

manajemen kesehatan 

keluarga 

Informasi 



 

 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

Pada bab ini akan disajikan hasil pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

dimulai dari tahap pengkajian, diagnosa, perencanaan tindakan, implementasi dan 

evaluasi pada tanggal 3 Maret 2021 – 16 Maret 2021 di Desa Rangkah Kidul, 

Kecamatan Sidoarjo. 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Data umum keluarga 

3.1.1.1 Nama kepala keluarga : Tn. Y 

3.1.1.2 Usia : 46 Tahun 

3.1.1.3 Agama : Islam 

3.1.1.4 Pendidikan : SMP 

3.1.1.5 Pekerjaan : Swasta 

3.1.1.6 Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia 

3.1.1.7 Alamat : Desa Rangkah Kidul RT 18 RW 01 

3.1.1.8 Komposisi keluarga : 1 Kepala keluarga, 1 Istri, dan 2 Anak 

Tabel 3.1 Komposisi Keluarga Pada Keluarga Tn. Y dengan Diagnosa Medis Gout di 

Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo 
 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Tanggal 

Lahir 

Pendidikan Pekerjaan Keterangan 

1 Tn. Y 46 

Tahun 

L 10 – 09 – 

1974 

SMP Swasta Suami 

2 Ny. J 40 

Tahun 

P 10 – 11 – 

1980 

SD ART Istri 

3 An. A 14 

Tahun 

L 02 – 07 – 

2006 

SMP Pelajar Anak 

4 An. 

M 

2 
Tahun 

P 25 – 04 - 
2018 

Belum 

Sekolah 

- Anal 

 

3.1.1.9 Tipe keluarga 

 

☑ Keluarga inti ⬜ Keluarga besar ⬜ Janda/ Duda 
 

 

41 
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⮽ ⮾ ⮽ ⮾ 

□ □□ □ □ 

□ 

 

3.1.1.10 Genogram 
 
 

 

 

Keterangan : 

□ : Laki – Laki 

: Perempuan 

⮽/⮾ : Meninggal 

         : Pasien 
 

: Tinggal Satu Rumah 

 

3.1.1.11 Sifat keluarga : 

 
1) Pengambilan keputusan 

 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan berdiskusi 

 

2) Kebiasaan sehari - hari 

 

(1) Kebiasaan tidur / istirahat 

 

Biasanya keluarga tidur siang jam 12.00 – 13.00 WIB dan tidur malam jam 

 

20.00 – 03.00 WIB 

 

(2) Kebiasaan rekreasi 
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Biasanya keluarga hanya menonton TV bersama, kalau keluar jalan – jalan 

dengan keluarga untuk berekreasi jarang sekali 

(3) Kebiasaan makan keluarga 

 

Keluarga biasanya makan pagi jam 06.30 WIB dan pada malam hari jam 

 

19.00 WIB 

 

3.1.1.12 Status Sosial Ekonomi Keluarga 

 
1) Total pendapatan keluarga per bulan 

 

☑Dibawah Rp. 600.000,- 

 

□ Rp. 600.000,- s/d Rp. 1.000.000,- 

 

□ Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- 

 

□ Diatas Rp. 2.000.000,- 

 
2) Apakah penghasilan keluarga mencukupi untuk biaya sehari - hari 

 

□ Ya ☑ Tidak 

 
Bila tidak, apa yang dilakukan oleh keluarga? 

 

Keluarga mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan 

 

3) Apakah keluarga mempunyai tabungan? 

 

□ Ya ☑Tidak 

 
4) Apakah ada anggota keluarga yang membantu keuangan dalam keluarga? 

 

□ Ada ☑Tidak 

 
5) Siapa yang mengelola keuangan dalam keluarga? 

 

□ Ayah ☑Ibu 
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6) Adakah dana yang disiapkan keluarga untuk masalah kesehatan anggota 

keluarga? 

☑Ada ⬜ Tidak 

 

7) Untuk penanganan masalah kesehatan anggota keluarga, dana diperoleh 

darimana? 

☑BPJS ⬜ ASKES ⬜ Pribadi 

 
3.1.1.13  Kebiasaan keluarga terkait dengan kesehatan ( baik secara kesukuan/ 

kebudayaan/ agama) 

Keluarga mengatakan tidak ada kebiasaan keluarga baik secara kesukuan, 

kebudayaan, atau agama yang terkait dengan kesehatan 

3.1.1.14 Aktivitas rekreasi 

 
1) Kebiasaan rekreasi keluarga 

 

☑Tidak tentu ⬜ 1 kali sebulan ⬜ 2 kali sebulan ⬜ 3 kali sebulan 

 
2) Penggunaan waktu senggang 

 

☑ Menonton TV ⬜ Mendengarkan radio ⬜ Membaca ⬜ Nonton 

 
Bioskop 

 

3.1.2 Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

 

3.1.2.1 Tahap perkembangan keluarga saat ini 

 

Saat ini keluarga Tn Y berada paa tahap keluarga dengan anak remaja 

 

3.1.2.2 Tugas perkembangan keluarga: 

 

☑Dapat dijalankan ⬜ Tidak dapat dijalankan 
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3.1.2.3 Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

Tahap perkembangan keluarga sudah terpenuhi 

3.1.2.4 Riwayat keluarga inti 

 

Ny J menderita penyakit gout sejak 6 tahun yang lalu dan Ny J biasanya ke 

fasilitas kesehatan terdekat untuk mengecek kesehatan 

3.1.2.5 Riwayat keluarga sebelumnya ( pihak suami dan istri ) 

 

Keluarga menyatakan tidak ada masalah hanya biasanya sakit batuk pilek dan 

tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit seriuss sampai harus 

dirawat inap di rumah sakit 

3.1.3 Lingkungan 

 

3.1.3.1 Perumahan 

 

1) Jenis rumah 

 

☑Permanen ⬜ Semi - permanen ⬜ Non - permanen 

 
2) Luas bangunan 8 M2 

 
3) Luas penerangan 2 M2 

 
4) Status rumah 

 

□ Milik pribadi ☑Sewa bulanan ⬜ Kontrakan 

 
5) Atap rumah 

 

□ Genteng ⬜ Sirap/ atap ☑Seng/ asbes 

 
6) Ventilasi rumah 

 

☑ Ada ⬜ Tidak ada 
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7) Bila ada beberapa luasnya 

 

□ > 10% luas lantai ☑ < 10% luas lantai 

 
8) Tinggi langit - langit rumah 3 M dari lantai 

 
9) Apakah cahaya dapat masuk rumah pada siang hari 

 

☑Ya ⬜ Tidak 

 
10) Penerangan 

 

☑Listrik ⬜ Petromak ⬜ Lampu temple 

 
11) Lantai 

 

☑Keramik ⬜ Ubin ⬜ Plaster ⬜ Papan ⬜ Tanah 

 
12) Bagaimana kondisi kebersihan rumah secara keseluruhan 

 

☑Bersih ⬜ Berdebu ⬜ Sampah bertebaran ⬜ Banyak lalat 

 

□ Banyak lawa-lawa 

 
3.1.3.2 Denah rumah 

 
B 

 

U S 
 

T 
 

 
3.1.3.3 Pengelolahan sampah 

 
1) Apakah keluarga mempunyai tempat pembuangan sampah 

 

☑Ya ⬜ Tidak 

 
2) Bagaimana cara pengelolahan sampah rumah tangga 

 

 
Kamar 

Kamar 

Mandi 

Dapur 
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□ Dibuang ke sungai/ got ⬜ Diambil petugas ⬜ Ditimbun ☑ Dibakar 

 

 
3.1.3.4 Sumber air 

 

1) Sumber air yang digunakan oleh keluarga 

 

☑ Sumur  gali ⬜ Pompa listrik ⬜ Pompa tangan ⬜ PAM ⬜ Sungai 

 

□ Membeli 

 
2) Sumber air minum yang digunakan oleh keluarga 

 

□ Sumur gali ⬜ Pompa listrik ⬜ Pompa tangan ⬜ PAM ⬜ Sungai 

☑ Air isi ulang 

 

3.1.3.5 Jamban keluarga 

 

1) Apakah keluarga mempunyai WC sendiri? 

 

□ Ya ☑ Tidak 

 
2) Berapa jarak antara sumber air dengan penampungan tinja? 

 

□ < 10 meter ☑ > 10 meter 

 
3.1.3.6 Pembuangan air limbah 

 

1) Apakah keluarga mempunyai saluran pembuangan air limbah ( air kotor ) 
 

☑ Ya, bagaimana kondisinya? Kondisinya cukup baik 

 

□ Tidak, dimana pembuangannya? 

 
3.1.3.7 Fasilitas sosial dan fasilitas kesehatan 

 

1) Adakah perkumpulan sosial dalam kegiatan di masyarakat setempat ? 

 

□ Tidak ada ☑Ada 
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Bila ada, apa jenisnya? 

 

Perkumpulan disekitar kos, biasanya mereka berkumpul dan bergotong 

royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kos 

2) Adakah fasilitas kesehatan di masyarakat setempat? 

 

□ Tidak ada ☑Ada 

Bila ada, apa jenisnya? 

Ponkesdes 

3) Apakah keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut? 

 

□ Tidak ☑Ya 

 
Bila ya, apa alasannya? 

 

Biasanya keluarga memanfaatkan untuk proses pengobatan anggota 

keluarga yang sakit 

4) Apakah fasilitas kesehatan yang ada dapat terjangkau oleh keluarga dengan 

kendaraan umum? 

□ Ya, dengan kendaraan apa? 

 

☑ Tidak, bagaimana cara mengatasinya? Jalan kaki 

 

3.1.3.8 Sarana komunikasi dan transportasi 

Sarana komunikasi : Hp pribadi 

Sarana transportasi : Sepeda motor pribadi 

 

3.1.3.9 Fasilitas hiburan : TV 

 

3.1.3.10 Fasilitas pelayanan kesehatan : Ponkesdes 

 

3.1.4 Sosial 
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3.1.4.1 Karakteristik tetangga dan komunitas baik, keluarga Tn Y hidup dilingkungan kos 

yang sederhana. Sebagian besar dari tetangga kos dilingkungannya merupakan 

pekerja pabrik 

3.1.4.2 Mobilitas geografis keluarga 

 
Keluarga Tn Y sudah tinggal dikos yang ditempati sekarang sejak 6 tahun yang 

lalu 

3.1.4.3 Perkumpulan keluarga dan Interaksi dengan masyarakat 

 

Keluarga Tn Y berinteraksi sangat baik dengan orang – orang dilingkungan 

sekitarnya dan keluarga Tn Y dikenal dengan keluarga yang ramah 

3.1.4.4 Sistem pendukung keluarga 

 

Keluarga Tn Y terdiri dari 4 orang yaitu satu kepala keluarga, satu istri dan dua 

anak 

3.1.5 Struktur keluarga 

 

3.1.5.1 Pola Komunikasi Keluarga 

 

☑Baik ⬜ Disfungsional 

 
3.1.5.2 Struktur Kekuatan Keluarga : Keluarga Tn Y merupakan keluarga inti yang 

terdiri dari suami, istri dan dua anak 

3.1.5.3 Struktur Peran 

 

□ Ada masalah ☑Tidak ada masalah 

 
3.1.5.4 Nilai dan Norma Keluarga 

 

☑Tidak ada konflik nilai ⬜ Ada konflik 

 

3.1.6 Fungsi keluarga 
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3.1.6.1 Fungsi Afektif 

 

☑Berfungsi ⬜ Tidak berfungsi 

 
3.1.6.2 Fungsi Sosialisasi 

 

☑ Berfungsi ⬜ Tidak berfungsi 

 
3.1.6.3 Fungsi Perawatan Kesehatan 

 

Penapisan masalah berdasarkan 5 tugas perawatan kesehatan: 

 

1) Mengenal masalah kesehatan 

 

□ Baik ☑Tidak baik 

Berikan penjelasan! 

Keluarga hanya mengetahui kalau ada anggota keluarga ( Ny J ) yang 

menderita gout tetapi anggota keluarga yang lain belum mengetahui secara 

spesifik tentang gout 

2) Memutuskan untuk merawat 

 

☑ Baik ⬜ Tidak baik 

Berikan penjelasan! 

Keluarga mengatakan jika ada anggota keluarga yang sakit biasanya 

keluarga memutuskan untuk dirawat dirumah dulu, kemudian jika 

kondisinya sudah tidak bisa ditangani lagi dirumah maka keluarga 

memutuskan untuk membawa kefasilitas kesehatan terdekat untuk dirawat 

3) Mampu merawat 

 

☑Mampu ⬜ Tidak 

mampu Berikan penjelasan! 
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Keluarga mengatakan sejauh ini keluarga masih mampu untuk merawat 

anggota keluarga yang sakit 

4) Modifikasi lingkungan 

 

□ Dapat ☑Tidak dapat 

Berikan penjelasan! 

Keluarga masih belum dapat memodifikasi lingkungan dengan baik 

dikarenakan keluarga belum melaksanakan anjuran untuk tidak 

mengkonsumsi makanan pemicu asam urat dengan alasan faktor ekonomi 

5) Memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada 

 

☑Baik ⬜ Tidak baik 

Berikan penjelasan! 

Keluarga mengatakan bila ada anggota keluarga yang sakit dan 

membutuhkan perawatan lebih lanjut maka keluarga memanfaatkan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang ada untuk proses perawatan/ pengobatan 

3.1.6.4 Fungsi Reproduksi 

 

☑Baik ⬜ Tidak baik 

Berikan penjelasan! 

Fungsi reproduksi dapat dijalankan dengan baik 

 

3.1.6.5 Fungsi Ekonomi 

 

☑Baik ⬜ Kurang baik 

Berikan penjelasan! 
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Tn Y sekarang bekerja dipabrik dan Ny J bekerja sebagai ART dan mereka 

yang memenuhi kebutuhan didalam keluarga 

3.1.7 Stress dan koping keluarga 

 

3.1.7.1 Pola Koping 

 

☑Efektif ⬜ Tidak efektif 

 
3.1.7.2 Stressor Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 

Stressor Jangka Pendek : Keluarga mengatakan pernah stress karena tidak 

bekerja selama 4 bulan dan bingung mau memenuhi kebutuhan sehari – hari 

dengan apa 

Stressor Jangka Panjang : Keluarga mengatakan tidak pernah mengalami stress 

berkepanjangan 

3.1.7.3 Keadaan emosi pada saat ini: 

 
1) Marah ⬜ Ya ☑ Tidak 

 
2) Sedih ⬜ Ya ☑Tidak 

 
3) Ketakutan ⬜ Ya ☑Tidak 

 
4) Putus asa ⬜ Ya ☑Tidak 

 
5) Stress ⬜ Ya ☑Tidak 

 
3.1.7.4 Kurang interaksi dengan orang lain 

 

□ Ya ☑Tidak 

 
3.1.7.5 Menarik diri dengan lingkungan sekitar 
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□ Ya ☑Tidak 

 
3.1.7.6 Konflik dengan keluarga 

 

□ Ya ☑Tidak 

 
3.1.7.7 Penurunan harga diri 

 

□ Ya ☑ Tidak 

 
3.1.7.8 Gangguan gambaran diri 

 

□ Ya ☑ Tidak 

 
3.1.7.9 Kemampuan Keluarga Berespon Terhadap Situasi atau Stressor 

 

Keluarga mengatakan sudah mampu dan dapat beradaptasi terhadap situasi 

yang dihadapi 

3.1.7.10 Strategi Koping yang Digunakan 

 

Keluarga biasanya berdiskusi untuk mencari solusi 

 

3.1.7.11 Strategi Adaptasi Disfungsional 

 

Dalam beradaptasi dengan masalah yang ada, keluarga selalu menggunakan 

adaptasi yang positif 

3.1.8 Spiritual 

 

3.1.8.1 Taat beribadah 

 

☑Ya ⬜ Tidak 

 
3.1.8.2 Kepercayaan yang berlawanan dengan kesehatan 

 

☑Ya ⬜ Tidak 

Berikan penjelasan! 
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Keluarga percaya bahwa jika mengkonsumsi rebusan air daun salam bisa 

sembuh dari gout 

3.1.8.3 Distress spiritual 

 

□ Ya ☑ Tidak 

Berikan penjelasan! 

Tidak ada distress 

3.1.9 Riwayat kesehatan keluarga 

 

3.1.9.1 Riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga 

 

1) Ayah 

 

Tidak ada masalah kesehatan 

 

2) Ibu 

 

Ny J mengatakan mempunyai penyakit gout sejak 6 tahun yang lalu 

 

3) Anak 

 

Anak 1 : Tidak ada masalah kesehatan 

Anak 2 : Tidak ada masalah kesehatan 

3.1.9.2 Keluarga berencana 

 

Ny J mengatakan masih menggunakan KB 

 

3.1.9.3 Imunisasi 

 

Anak – anak dari Tn Y mendapatkan imunisasi yang lengkap 

 

3.1.9.4 Tumbuh kembang 

 
1) Pemeriksaan tumbuh kembang anak 
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(1) Anak 1 

 

Tidak terkaji 

 

(2) Anak 2 

 

Tidak terkaji 

 

2) Pengetahuan orangtua terhadap tumbuh kembang anak 

Baik 

3.1.10 Pola aktifitas keluarga sehari – hari 

 

3.1.10.1 Pola Makan 

 

☑Baik ⬜ Ada masalah 

Berikan penjelasan! 

Pola makan keluarga baik, keluarga biasanya makan 2 – 3x/hari. Porsinya 

habis dan teratur 

3.1.10.2 Pola Minum 

 

☑Baik ⬜ Ada masalah 

Berikan penjelasan! 

Anggota keluarga minum air putih, maksimal 6 – 7 gelas/hari 

 

3.1.10.3 Istirahat/Tidur 

 

☑ Baik ⬜ Ada masalah 

Berikan penjelasan! 

Anggota keluarga tidak ada masalah tidur karena selalu beristirahat dengan 

cukup 

3.1.10.4 Pola BAK 
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☑Baik ⬜ Ada masalah 

Berikan penjelasan! 

Pola BAK keluarga baik, tidak ada masalah 

 

3.1.10.5 Pola BAB 

 

☑Baik ⬜ Ada masalah 

Berikan penjelasan! 

Pola BAB keluarga baik dan anggota keluarga tidak ada yang mengalami 

masalah saat BAB 

3.1.10.6 Pola Kebersihan Diri 

 

☑Baik ⬜ Ada 

masalah Berikan 

penjelasan! 

Anggota keluarga mandi secara teratur 

 

3.1.10.7 Olahraga 

 

□ Rutin ☑Tidak rutin ⬜ Tidak 

pernah Berikan penjelasan! 

Keluarga tidak rutin dalam berolahraga. Keluarga hanya biasanya jalan – 

jalan disekitar lokasi tempat tinggal 

3.1.11 Faktor resiko masalah kesehatan 

 

3.1.11.1 Tidak pernah/jarang periksa kesehatan 

 

☑ Ya ⬜ Tidak 

 
Berikan alasan/penjelasan! 

 

Keluarga memeriksa kesehatan hanya ketika ada anggota keluarga yang sakit 
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3.1.11.2 Sosial ekonomi kurang 

 

☑ Ya ⬜ Tidak 

 
3.1.11.3 Rumah/lingkungan tidak sehat 

 

□ Ya ☑Tidak 

Berikan penjelasan! 

Kos yang ditempati keluarga bersih dan lingkungannya sehat 

 

3.1.11.4 Hubungan keluarga tidak harmonis 

 

□ Ya ☑ Tidak 

Berikan penjelasan! 

Hubungan keluarga sangat harmonis 

 

3.1.11.5 Mengkonsumsi alkohol/obat dan zat adiktif 

 

□ Ya ☑Tidak 

Berikan penjelasan! 

Keluarga tidak mengkonsumsi alkohol 

 

3.1.11.6 Obesitas 

 

☑Ya ⬜ Tidak 

 
3.1.11.7 Status gizi kurang 

 

□ Ya ☑Tidak 

Berikan penjelasan! 

Tidak ada anggota keluarga yang mempunyai status gizi kurang 

 

3.1.11.8 Merokok 

 

□ Ya ☑Tidak 
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Berikan penjelasan! 

 

Tidak ada anggota keluarga yang merokok 

 

3.1.11.9 Minum kopi 

 

☑Ya ⬜ Tidak 

Berikan penjelasan! 

Keluarga mengatakan biasanya selalu mengkonsumsi kopi 

 

3.1.11.10 Mengkonsumsi garam berlebih 

 

□ Ya ☑Tidak 

 
Berikan penjelasan/alasan! 

 

Keluarga mengatakan biasanya keluarga hanya menggunakan garam 

secukupnya 

3.1.11.11 Mengkonsumsi gula berlebih 

 

□ Ya ☑Tidak 

Berikan penjelasan! 

Keluarga mengkonsumsi gula secukupnya 

 
3.1.12 Pemeriksaan fisik keluarga 

 

3.1.12.1 Pemeriksaan fisik bapak 

 

1) Keadaan umum 

Baik 

2) Kesadaran 

Composmentis 

3) Tanda - tanda vital 
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(1) Tekanan darah ( TD ) 120/70 mmHg 

 
(2) Nadi 85 x/menit 

 
(3) Respiration rate ( RR ) 20 x/menit 

 
(4) Suhu 36,3 °C 

 
4) Kepala 

 
(1) Rambut 

 

Bersih 

 

(2) Mata 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada kelainan 

 

(3) Hidung 

 

Simetris, tidak ada pembengkakan 

 

(4) Telinga 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada gangguan pendengaran 

 

(5) Mulut 

 

Bersih 

 

5) Dada/Thorax 

 
(1) Inspeksi (I) Tidak ada luka 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Pekak 

 

(4) Auskultasi (A) S1 S2 tunggal 

 

6) Perut/Abdomen 
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5 5 

 

5 5 

 

(1) Inspeksi (I) Tidak ada pembengkakan 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Timpani 

 

(4) Auskultasi (A) Bising usus 15x/menit 

 

7) Genetalia/Anus 

Tidak terkaji 

8) Ekstremitas 
 

3.1.12.2 Pemeriksaan fisik ibu 

 

1) Keadaan umum 

Baik 

2) Kesadaran 

Composmentis 

3) Tanda - tanda vital 

 

(1) Tekanan darah ( TD ) 110/80 mmHg 

 
(2) Nadi 80 x/menit 

 
(3) Respiration rate ( RR ) 20 x/menit 

 
(4) Suhu 36,2 °C 

 
4) Kepala 

 
(1) Rambut 



61 
 

 

Bersih 

 

(2) Mata 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada kelainan 

 

(3) Hidung 

 

Simetris, tidak ada pembengkakan 

 

(4) Telinga 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada gangguan pendengaran 

 

(5) Mulut 

 

Bersih 

 

5) Dada/Thorax 

 
(1) Inspeksi (I) Tidak ada luka 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Pekak 

 

(4) Auskultasi (A) S1 S2 tunggal 

 

6) Perut/Abdomen 

 
(1) Inspeksi (I) Tidak ada pembengkakan 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Timpani 

 

(4) Auskultasi (A) Bising usus 15x/menit 

 

7) Genetalia/Anus 

Tidak terkaji 

8) Ekstremitas 
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5 5 

5 5 

 
 

3.1.12.3Pemeriksaan fisik anak 1 

 

1) Keadaan umum 

Baik 

2) Kesadaran 

Composmentis 

3) Tanda - tanda vital 

 

(1) Tekanan darah ( TD ) 110/70 mmHg 

 
(2) Nadi 86 x/menit 

 
(3) Respiration rate ( RR ) 18 x/menit 

 
(4) Suhu 36 °C 

 
4) Kepala 

 
(1) Rambut 

 

Bersih 

 

(2) Mata 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada kelainan 

 

(3) Hidung 

 

Simetris, tidak ada pembengkakan 

 

(4) Telinga 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada gangguan pendengaran 
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5 5 

 

5 5 

 

(5) Mulut 

 

Bersih 

 

5) Dada/Thorax 

 
(1) Inspeksi (I) Tidak ada luka 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Pekak 

 

(4) Auskultasi (A) S1 S2 tunggal 

 

6) Perut/Abdomen 

 
(1) Inspeksi (I) Tidak ada pembengkakan 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Timpani 

 

(4) Auskultasi (A) Bising usus 12x/menit 

 

7) Genetalia/Anus 

Tidak terkaji 

8) Ekstremitas 
 

 

3.1.12.4 Pemeriksaan fisik anak 2 

 

1) Keadaan umum 

Baik 

2) Kesadaran 

Composmentis 



64 
 

 

3) Tanda - tanda vital 

 

(1) Tekanan darah ( TD ) 90/60 mmHg 

 
(2) Nadi 70 x/menit 

 
(3) Respiration rate ( RR ) 20 x/menit 

 
(4) Suhu 36,4 °C 

 
4) Kepala 

 
(1) Rambut 

 

Bersih 

 

(2) Mata 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada kelainan 

 

(3) Hidung 

 

Simetris, tidak ada pembengkakan 

 

(4) Telinga 

 

Simetris kanan dan kiri, tidak ada gangguan pendengaran 

 

(5) Mulut 

 

Bersih 

 

5) Dada/Thorax 

 
(1) Inspeksi (I) Tidak ada luka 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Pekak 

 

(4) Auskultasi (A) S1 S2 tunggal 
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5 5 

 

5 5 

 

6) Perut/Abdomen 

 
(1) Inspeksi (I) Tidak ada pembengkakan 

 

(2) Palpasi (P) Tidak ada nyeri tekan 

 

(3) Perkusi (P) Timpani 

 

(4) Auskultasi (A) Bising usus 15x/menit 

 

7) Genetalia/Anus 

Tidak terkaji 

8) Ekstremitas 
 

 

3.1.13 Tingkat kemandirian keluarga 

Tingkat kemandirian keluarga 

□ KM I ☑ KM II ⬜ KM III ⬜ KM IV 

 
3.1.14 Harapan keluarga 

 

Harapan keluarga kedepannya semoga selalu dilindungi dan selalu diberikan 

kesehatan 

 

Sidoarjo, 3 Maret 2021 

 

 

 

 
( Herlins Gretsia Oratmangun ) 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISA DATA 

Tabel 3.2 Analisa Data Pada Keluarga Tn. Y dengan Diagnosa Medis Gout di Desa 

Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo 
 

NO PENGELOMPOKAN DATA KEMUNGKINAN 

 

PENYEBAB 

MASALAH 

 

KEPERAWATAN 

1 DS : Anggota keluarga 

mengatakan belum 

mengetahui secara spesifik 

tentang penyakit gout 

DO : Anggota keluarga tampak 

bingung saat ditanya 

tentang pengertian, 

penyebab, faktor resiko, 

tanda dan gejala serta 

pencegahan gout 

Ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

Defisien 

pengetahuan 
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2 DS : Keluarga mengatakan 

pernah disarankan untuk 

tidak mengkonsumsi 

makanan pemicu asam urat 

seperti kacang panjang dan 

syuran hijau namun 

keluarga tidak mengikuti 

pantangan yang dianjurkan 

karena keterbatasan 

ekonomi 

DO : Keluarga sering 

mengkonsumsi makanan 

pemicu asam urat seperti 

kacang panjang, 

kangkung,dll. Keluarga 

juga sering mengkonsumsi 

tempe yang digoreng 

- Cek asam urat 6,7 mg/dl 

Ketidak mampuan 

keluarga 

memodifikasi 

lingkungan 

Ketidakefektifan 

manajemen 

kesehatan keluarga 

 

 

DIAGNOSA KEPERAWATAN 

 
1. Defisien pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah kesehatan 
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2. Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga memodifikasi ligkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SKORING ( PENENTUAN PRIORITAS MASALAH) 

 
Diagnosa Keperawatan : Defisien pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan 

Tabel 3.3 Skoring ( penentuan prioritas masalah ) Pada Keluarga Tn. Y dengan 

Diagnosa Medis Gout di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo 
 

No. Kriteria Nilai Bobot Skoring Pembenaran 

1. Sifat masalah    Anggota keluarga tidak 

mengetahui secara spesifik 

tentang penyakit gout pada 

Ny J yang sudah ada sejak 6 

tahun yang lalu 

 

 
Kemungkinan masalah 

untuk diubah tinggi jika Ny J 

dan keluarga mau untuk 

merubah kebiasaan yang 

tidak sehat dan mengikuti 

anjuran dari tim kesehatan 

 Aktual 3 1 3/3x1=1 

 Resiko tinggi 2   

 Potensial 1   

 
2. 

 
Kemungkinan 

   

 masalah untuk    

 diubah: 

Tinggi 

 

2 

1 

 

2 
 

2/2x2=2 

 Sedang 

Rendah 
0 
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 Potensial     

3. 
masalah untuk 

dicegah: 

   
Potensial masalah untuk 

dicegah cukup jika keluarga 
 Tinggi    mau untuk melaksanakan 

 
Cukup 

Rendah 

3 

2 

1 

1 2/3x1= 

0,67 
anjuran yang disarankan 

  

 
Menonjolnya 

    

 masalah:    Keluarga menganggap ada 

4. 
Masalah berat, 

harus segera 

ditangani 

Ada masalah, 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

1/2x1= 

0,5 

masalah namun tidak perlu 

ditangani karena hanya 

dengan mengkonsumsi air 

hangat atau air daun salam 

Ny.J sudah merasa lebih baik 

 tetapi tidak     

 perlu ditangani 1    

 Masalah tidak     

 dirasakan 
0 

   

Jumlah Skor 4,17 
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SKORING ( PENENTUAN PRIORITAS MASALAH) 

 
Diagnosa Keperawatan : Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 

Tabel 3.4 Skoring ( penentuan prioritas masalah ) Pada Keluarga Tn. Y dengan 

Diagnosa Medis Gout di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo 
 

No. Kriteria Nilai Bobot Skoring Pembenaran 

1. Sifat masalah    Anggota keluarga ( Ny J ) 

 
Aktual 3 1 3/3x1=1 

mengetahui jenis makanan 

penyebab atau pemicu asam 

 Resiko tinggi 2   urat namun tidak dapat 

 
Potensial 1 

  dihindari Karena kondisi 

ekonomi 

2. 
 
Kemungkinan 

masalah untuk 

diubah: 

    
Kemungkinan masalah 

untuk diubah sedang karena 

kebutuhan yang banyak 

 Tinggi 

Sedang 

 

2 

1 

 

2 

 

1/2x2=1 
sehingga untuk pemilihan 

makanan sulit dihindari 

 Rendah 
0 
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3.     Potensial masalah untuk 

 
Potensial 

masalah untuk 

dicegah: 

Tinggi 

Cukup 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2/3x1= 

0,67 

dicegah cukup karena 

kondisi – kondisi tertentu 

serta kebutuhan keluarga 

yang banyak 

 
Rendah 

1    

      
Karena sudah menjadi 

 

4. 
Menonjolnya 

masalah: 

   kebiasaan maka keluarga 

menganggap itu hanya 

 
Masalah berat, 

harus segera 

ditangani 

 
 

2 

 
 

1 

 
1/2x1= 

0,5 

sebagai kebiasaan dan tidak 

bisa dihindari/ ditangani 

 Ada masalah, 

tetapi tidak 

 

1 

   

 perlu ditangani     

 Masalah tidak 0    

 dirasakan     

Jumlah Skor 3,17 
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INTERVENSI KEPERAWATAN 

 
Tabel 3.5 Intervensi Keperawatan Pada Keluarga Tn. Y dengan Diagnosa Medis 

Gout di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo 
 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Keluarga 

Tujuan Kriteria/Evaluasi  

Rencana 

Intervensi 
Umum Khusus Kriteri 

a 

Standard 

1 Defisien 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan 

ketidakmamp 

uan keluarga 

mengenal 

masalah 

kesehatan 

Setelah 

dilakukan 

tindakan/ 

kunjungan 

rumah 

selama 2x 

diharapkan 

pengetahua 

n keluarga 

terkait 

dengan 

penyakit 

gout 

meningkat 

Setelah 

dilakukan 

tindakan/ 

kunjunga 

n rumah 

selama 2x 

diharapka 

n keluarga 

mampu 

mengenal 

masalah 

kesehatan 

Kognit 

if 

1. Untuk 

memudahkan 

interaksi 

dengan 

keluarga 

2. Untuk 

mengetahui 

tingkat 

pengetahuan 

keluarga 

3. Keluarga 

mampu untuk 

memahami 

dan 

menjelaskan 

kembali 

tentang 

pengertia, 

penyebab, 

faktor resiko, 

tanda dan 
gejala serta 

pencegahan 

gout 

1. Bina 

hubungan 

saling 

percaya 

dengan 

keluarga 
2. Kaji 

tingkat 

pengetah 

uan 

keluarga 

3. Jelaskan 

pada 

keluarga 

tentang 

pengertia 

n, 

penyebab 

, faktor 

resiko, 

tanda dan 

gejala 

serta 
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     4.Agar keluarga 

mampu untuk 

mencegah 

bertambah 

parahnya 

kondisi dari 

anggota 

keluarga yang 

mengalami 

masalah 

kesehatan 

pencegah 

an gout 

4.Anjurkan 

keluarga 

untuk 

tidak 

mengkon 

sumsi 

makanan 

pemicu 

asam urat 

2 Ketidakefekti 

fan 

manajemen 

kesehatan 

keluarga 

berhubungan 

dengan 

ketidakmamp 

uan keluarga 

memodifikas 

i lingkungan 

Setelah 

dilakukan 

tindakan/ 

kunjungan 

rumah 

selama 2x 

diharapkan 

manajemen 

kesehatan 

keluarga 

kembali 

efektif 

Setelah 

dilakukan 

tindakan/ 

kunjunga 

n rumah 

selama 2x 

diharapka 

n keluarga 

mampu 

memodifi 

kasi 

lingkunga 

n dengan 

baik 

Kognit 

if 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psiko 

motor 

 

 

 

Peruba 

han 

fungsi 

1. Untuk 

memudahkan 

interaksi 

dengan 

keluarga 

2. Untuk 

mengetahui 

faktor – faktor 

penyebab 

manajemen 

kesehatan 

keluarga tidak 

efektif 

3. Sebagai 

arahan  untuk 

keluarga dapat 

menyelesaika 

n masalah 

kesehatan 

keluarganya 

4. Untuk 

mengetahui 

keterlibatan 

keluarga 

dalam 

pengambilan 

keputusan 

5. Untuk 

mengetahui 

perubahan 

kadar asam 

urat 

1. Bina 

hubungan 

saling 

percaya 

dengan 

keluarga 

2. Identifika 

si faktor – 

faktor 

penyebab 

manajem 

en 

kesehatan 

keluarga 

tidak 

efektif 

3. Anjurkan 

keluarga 

untuk 

tidak 

mengkon 

sumsi 

makanan 

pemicu 

asam urat 

4. Monitor 

keluarga 

dalam hal 

pengambi 

lan 

keputusa 

n serta 

keikutsert 

aan dalam 
mengikut 

i anjuran 
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      yang 

disaranka 

n 

5.Monitor 

kadar 

asam urat 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

 
Tabel 3.6 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan Pada Keluarga Tn. Y dengan 

Diagnosa Medis Gout di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo 
 

No Diagnosa 

Keperawatan 

Keluarga 

Tujuan 

Khusus 

Implementasi Evaluasi 

1 Defisien 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan 

ketidakmampuan 

keluarga 

mengenal 

masalah 

kesehatan 

Setelah 

dilakukan 

tindakan/ 

kunjungan 

rumah 

selama 2x 

diharapkan 

keluarga 

mampu 

mengenal 

masalah 

kesehatan 

1. Membina 

hubungan  saling 

percaya dengan 

keluarga 

2. Mengkaji tingkat 

pengetahuan 

keluarga 

3. Menjelaskan pada 

keluarga tentang 

pengertian, 

penyebab,  faktor 

resiko, tanda dan 

gejala   serta 

pencegahan gout 

4. Menganjurkan 

keluarga  untuk 

tidak 

mengkonsumsi 

makanan pemicu 

asam urat 

S : Keluarga Tn Y 

Mengatakan 

sudah 

mengetahui 

pengertian, 

penyebab, 

faktor resiko, 

tanda dan 

gejala serta 

pencegahan 

gout 

O : Keluarga tidak 

bingung lagi 

saat ditanya 

tentang gout 

   A : Masalah sudah 

teratasi 

   P : Intervensi 

dihentikan 
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2 Ketidakefektifan 

manajemen 

kesehatan 

keluarga 

berhubungan 

dengan 

ketidakmampuan 

keluarga 

memodifikasi 

lingkungan 

Setelah 

dilakukan 

tindakan/ 

kunjungan 

rumah 

selama 2x 

diharapkan 

keluarga 

mampu 

memodifikasi 

lingkungan 

dengan baik 

1. Membina 

hubungan saling 

percaya dengan 

keluarga 

2. Mengidentifikasi 

faktor – faktor 

penyebab 

manajemen 

kesehatan 

keluarga tidak 

efektif 

3. Menganjurkan 

keluarga untuk 

tidak 

mengkonsumsi 

makanan pemicu 

asam urat 

4. Memonitor 

keluarga dalam 

hal pengambilan 

keputusan serta 

keikutsertaan 

dalam mengikuti 

anjuran  yang 

disarankan 

5. Memonitor 

kadar asam urat 

S : Keluarga Tn Y 

Mengatakan 

sudah 

mengikuti 

anjuran yang 

disarankan 

dengan tidak 

mngkonsumsi 

makanan 

pemicu asam 

urat 

O : - Keluarga 

tidak 

mengkonsumsi 

makanan 

pemicu asam 

urat 

   - Kadar asam 

urat dalam 

batas normal 

( 2,4 – 6,0 

mg/dl 

   A : Masalah sudah 

teratasi 

   P : Intervensi 

dihentikan 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis menguraikan tentang kesenjangan yang terjadi 

antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan keperawatan keluarga pada 

keluarga Tn Ydengan diagnosa medis gout di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo 

yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi 

4.1 Pengkajian Keperawatan 

 
Pada tahap pengumpulan data penulis tidak mengalami kesulitan karena penulis 

telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud penulis yaitu untuk 

melaksanakan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga secara terbuka, mengerti dan 

kooperatif 

Pada dasarnya pengkajian antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak banyak 

kesenjangan yaitu pada tinjauan pustaka yang didapat gout lebih cenderung diderita oleh 

pria dibandingkan wanita. Untuk pria kebanyakan pada usia 30 – 50 tahun dan wanita 

sesudah menopause ( Mubarak, 2011 ) sedangkan pada tinjauan kasus ditemukan data 

keluarga yang menderita gout yaitu perempuan berusia 40 tahun. Jadi berdasarkan kasus 

diatas ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yang penulis temukan. 

Tahap perkembangan keluarga berdasarkan tinjauan pustaka terdapat delapan 

tahap perkembangan keluarga dan salah satunya adalah keluarga dengan anak remaja ( 

Mubarak, 2011 ) Sedangkan berdasarkan tinjauan kasus tahap perkembangan yang 

ditemukan pada keluarga Tn Y berada pada tahap perkembangan keluarga dengan anak 
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remaja. Jadi berdasarkan kasus diatas tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus yang penulis temukan 

Tugas keluarga pada tahap perkembangan keluarga tidak ditemukan kesenjangan 

yaitu pada tinjauan pustaka tugas – tugas keluarga sudah berjalan sesuai dengan tugas 

anggota keluarga masing – masing ( Harmoko, 2012 ).sedangkan pada tinjauan kasus 

ditemukan bahwa pada keluarga Tn Y. Tn Y berkeja sebagai karyawan pabrik sedangkan 

NyJ bekerja sebagai asisten rumah tangga.. dan tugas – tugas keluarga yang dijalankan 

oleh keluarga yaitu memenuhi kebutuhan anggota keluarga, saling menghargai antar 

anggota keluarga, serta saling mempertahankan suasana rumah yang rukun dan harmonis. 

Tugas keluarga pada kesehatan yaitu mengenal masalah kesehatan. Berdasarkan 

tinjauan pustaka keluarga harus dapat mengenal masalah kesehatan yang dialami oleh 

anggota keluarga yang meliputi : pengertian, penyebab, faktor resiko, tanda dan gejala 

serta cara pencegahan dari masalah kesehatan yang dialami anggota keluarga (Harmoko, 

2012 ) sedangkan berdasarkkan tinjauan kasus yang ditemukan penuli, keluarga Tn Y 

terutama anggota keluarga belum mengetahui secara spesifik tentang penyakit gout. Hal 

ini dapat dilihat pada saat pengkajian mengenai tugas keluarga dalam bidang kesehatan 

anggota keluarga tidak mampu mengenal masalah karena anggota keluarga kurang 

mendapat informasi mengenai penyakit gout.jadi berdasarkan kasus diatas ada 

kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yang penulis temukan 

Tugas keluarga pada kesehatan yaitu memutuskan untuk merawat. Berdasarkan 

tinjauan pustaka keluarga harus mampu untuk mengambil keputusan terhadap tindakan 

keperawatan yang dijalankan oleh anggota yang mengalami masalah kesehatan ( 
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Harmoko, 2012 ) Sedangkan berdasarkan tinjauan kasus yang ditemukan pada keluarga 

Tn Y keluarga dapat mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan yang 

dialami oleh anggota keluarga. Jadi berdasarkan kasus diatas tidak ada kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yang penulis temukan 

Tugas keluarga pada kesehatan yaitu mampu merawat anggota keluarga yang 

sakit. Berdasarkan tinjauan pustaka keluarga harus mampu untuk merawat anggota 

kelarga yang sakit ( Harmoko, 2012 ) sedangkan berdasarkan tinjauan kasus yang 

ditemukan pada keluarga Tn Y, keluarga mampu untuk merawat anggota keluarga yang 

sakit. Jadi berdasarkan kasus diatas tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus yang penulis temukan 

Tugas keluarga pada kesehatan yaitu mampu memodifikasi lingkungan. 

Berdasarkan tinjauan pustaka rumah adalah tempat berteduh dan bersosialisai dan yang 

lebih penting adalah dapat menunjang derajat kesehatan anggota keluarga ( Harmoko, 

2012 ) sedangkan pada tinjauan kasus yang ditemukan pada keluarga Tn Y, yaitu keluarga 

belum mampu memodifikasi lingkungan. karena dapat dilihat pada pengkajian bahwa 

faktor ekonomi dari keluarga menjadi penyebab adanya masalah keseatan anggota 

keluarga yang sakit. Jadi berdasarkan kasus diatas ada kesenjangan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus yang penulis temukan 

Tugas keluarga pada kesehatan yaitu memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan. Berdasarkan tinjauan pustaka keluarga atau anggota keluarga lain harus dapat 

memanfaatkan sumber fasilitas kesehatan yang ada dengan konsultasi atau meminta 

bantuan tenaga keperawatan dalam rangkah memecahkan masalah yang dialami anggota 
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keluarga ( Harmoko, 2012 ). Sedangkan berdasarkan tinjauan kasus yang ditemukan pada 

keluarga Tn Y keluarga dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada 

disekitar tempat tinggal keluarga, karena jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan 

kesehatan tidak terlalu jauh Jadi berdasarkan kasus diatas tidak ada kesenjangan antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus yang penulis temukan 

Pemeriksaan fisik. Berdasarkan tinjauan pustaka data yang dapatkan adalah 

permeriksaan fisik anggota keluarga dilakukan dengan pemeriksaan fisik dari kepala ke 

kaki ( Head to toe ). Dimulai dari keadaan umum baik, kesadaran composmentis, tanda – 

tanda vital dalam batas normal, serta tidak ada kelainan atau gangguan pada anggota 

tubuh yang lain semuanya ada dalam batas normal ( Mubarak, 2011 ) Sedangkan 

berdasarkan tinjauan kasus ditemukan hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. 

Sehingga ditemukan tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

yang penulis temukan 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

 
4.2.1 Berdasarkan tinjauan pustaka menurut Nanda Nic – Noc, 2015 diagnosa 

keperawatan keluarga yang ditemukan adalah : 

4.2.1.1 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

4.2.1.2 Perilaku kesehatan cenderung beresiko berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan 

4.2.1.3 Defisien pengetahuan berhungan dengan kurang informasi tentang proses 

penyakit dan pengobatan 
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4.2.2 Berdasarkan tinjauan kasus hanya ditemukan 2 diagnosa keperawatan saja. Hal 

ini dikarenakan pada pengkajian data yang ditemukan hanya merujuk pada dua 

diagnosa tersebut. Diagnosa tersebut adalah sebagai berikut : 

4.2.2.1 Defisien pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

4.2.2.2 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga memeodifikasi lingkungan 

4.3 Intervensi Keperawatan 

 

Berdasarkan diagnosa keperawatan tersebut maka penulis mengambil 2 diagnosa 

keperawatan untuk disusun intervensi keperawatan : 

4.3.1 Defisien pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

Pada diagnosa ini tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan 

tinjauan kasus. dikarenakan diagnosa defisien pengetahuan ada dalam tinjauan pustaka 

sehingga intervensi keperawatannya adalah bina hubungan saling percaya dengan 

keluarga, kaji tingkat pengetahuan keluarga, jelaskan pada keluarga tentang pengertian, 

penyebab, faktor resiko, tanda dan gejala serta pencegahan gout, anjurkan keluarga untuk 

tidak mengkonsumsi makanan pemicu asam urat setelah itu tanyakan kembali dan berikan 

kesempatan pada keluarga untuk bertanya jika ada yang belum di mengerti 

Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan atau kunjungan rumah selama 2x diharapkan 

keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, diharapkan keluarga mempu 



81 
 

 

menyebutkan kembali tentang pengertian gout, penyebab gout, faktor resiko, tanda dan 

gejala gout serta pencegahan gout 

4.3.2 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga memeodifikasi lingkungan 

Pada diagnosa ini tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan 

tinjauan kasus. dikarenakan diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga 

ada dalam tinjauan pustaka sehingga intervensi keperawatannya adalah bina hubungan 

saling percaya dengan keluarga, identifikasi faktor – faktor penyebab manajemen 

kesehatan keluarga tidak efektif, anjurkan keluarga untuk tidak mengkonsumsi makanan 

pemicu asam urat, monitor keluarga dalam hal pengambilan keputusan serta keikutsertaan 

dalam mengikuti anjuran yang disarankan serta monitor kadar asam urat 

Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan atau kunjungan rumah selama 2x diharapkan 

keluarga mampu memodifikasi lingkungan, diharapkan keluarga mempu menghindari 

makanan dengan kandungan tinggi purin, berolahraga secara teratur dan mengikuti 

anjuran yang disarankan oleh tenaga kesehatan 

4.4 Implementasi keperawatan 

 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat. Oleh karena itu berdasarkan perencanaan yang ada dalam pelaksanaan 

tidak mengalami kesulitan serta adanya kerjasama yang baik dan saling pengertian antara 

penulis dan keluarga. Pelaksanaan dilakukan pada 10 maret 2021 yaitu membina 

hubungan saling percaya dengan keluarga, mengkaji tingkat pengetahuan keluarga, 

mengidentifikasi faktor – faktor penyebab manajemen kesehatan keluarga tidak efektif 
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menjelaskan pada keluarga tentang pengertian, penyebab, faktor resiko, tanda dan gejala 

serta pencegahan gout, serta menganjurkan keluarga untuk tidak mengkonsumsi makanan 

pemicu asam urat serta mengecek asam urat Tanggapan keluarga sangat baik. 

Penjelasannya diterima dan dimengerti oleh keluarga. Pada kunjungan rumah berikut 

pada tanggal 12 maret 2021 tindakan yang dilakukan adalah mengkaji tingkat 

pengetahuan keluarga terkait penjelasan sebelumnya serta memonitor keluarga dalam hal 

pengambilan keputusan serta keikutsertaan dalam mengikuti anjuran yang disarankan. 

4.5 Evaluasi keperawatan 

 

Pada tahap evaluasi, penulis tidak menemukan kesulitan karena telah melaksanakan 

tindakan keperawatan berdasarkan atas rencana keperawatan yang disusun berdasarkan 

atas pengkajian yang telah dilakukan penulis terhadap keluarga secara langsung. 

Didapatkan data subjektif Keluarga Tn Y Mengatakan sudah mengetahui pengertian, 

penyebab, faktor resiko, tanda dan gejala serta pencegahan gout dan keluarga sudah 

mengikuti anjuran yang disarankan dengan tidak mngkonsumsi makanan pemicu asam 

urat. Data objektif nya adalah keluarga tidak bingung lagi saat ditanya tentang gout, 

keluarga tidak mengkonsumsi makanan pemicu asam urat dan kadar asam urat dalam 

batas normal ( 2,4 – 6,0 mg/dl ) setelah itu masalah kesehatan sudah teratasi dan intervensi 

dihentikan 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan penelitian dan melaksanakan asuhan keperawatan 

keluarga secara langsung pada keluarga dengan diagnosa medi gout di desa rangkah 

kidul RT 18 RW 01 , kecamatan sidoarjo. Maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan 

keluarga pada anggota keluarga dengan penyakit gout 

5.1 Kesimpulan 

 
Dari hasil yang telah dilakukan asuhan keperawatan pada keluarga Tn Y 

dengan diagnosa medis gout di desa rangkah kidul, kecamatan sidoarjo, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Tahap pengkajian yang merupakan awal dari proses keperawatan yang meliputi 

pengumpulan data, analisa data dan penentuan diagnosa keperawatan, yang 

merupakan tahap penentuan keberhasilan dari asuhan keperawatan keluarga 

5.1.2 Diagnosa keperawatan yang muncul adalah defisien pengetahuan berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan dan ketidakefektifan 

manajemen jesehatan keluarga berrhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

merawat anggota keluarga yang sakit 

5.1 ,3 Pada tahap intervensi keperawatan, perawat harus memperhatikan sumber yang 

ada pada keluarga dan faktor yang menjadi penghambat keberhasilan tujuan, oleh 

sebab itu keterlibatan dan dukungan dari keluarga sangat diperlukan dalam intervensi 
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keperawatan sesuai dengan potensi dan kemampuan keluarga serta memperhatikan 

batasan waktu dari masing – masing rencana tersebut yang dapat membantu dalam 

mengevaluasi setelab intervensi 

5.1.4 Pada tahap implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan intervensi 

keperawatan yang telah disusun bersama keluarga. Serta berikan kesempatan kepada 

keluarga untuk mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas 

kesehatan 

5.1.5 Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari asuhan keperawatan yang mencatat 

semua perkembangan dari kegiatan asuhan keperawatan keluarga yang anggotanya 

menderita penyakit gout serta memantau hasil dari intervensi yang dilakukan oleh 

penulis 

5.2 Saran 

 
Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : 

 
5.2.1 Untuk mencapai hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan yang 

baik dan keterlibatan keluarga dan tim kesehatan 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan tim kesehatan 

lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga dengan 

diagnosa medis gout 
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5.2.3 Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah 

baiknya memberikan informasi tentang apa itu penyakit gout serta cara penanganannya 

serta anjurkan ke keluarga cara untuk mencegah terjadinya gout 

5.2.4 Pendidikan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan baik 

secara formal dan non informal khususnya pengetahuan dalam bidang pengetahuan 

kesehatan 

5.2.5 Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep manusia 

secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan keperawatan dengan baik 
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Topik : Gout 

Pokok Bahasan : Gout 

Sasaran : Keluarga Tn y 

Tempat : Rumah Tn Y 

Hari Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021 

Waktu : 10.00 – 10.30 WIB 

 

 
I. Tujuan Instruksional Umum ( TIU ) 

Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 30 menit tentang penyakit gout pada 

keluarga Tn Y diharapkan keluarga Tn Y mampu memahami atau mengerti tentang gout 

 
II. Tujuan Instruksional Khusus ( TIK ) 

Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan diharapkan keluarga Tn Y dapat : 

1. Mengetahui pengertian gout 

2. Mengetahui penyebab gout 

3. Mengetahui faktor resiko gout 

4. Mengetahui tanda dan gejala gout 

5. Mengetahui cara pencegahan gout 

 
III. Materi Penyuluhan 

1. Pengertian gout 

2. Penyebab gout 

3. Faktor resiko gout 

4. Tanda dan geja gout 

5. Cara penegahan gout 

 
IV. Media 

1. Leaflet 



 

V. Kegiatan penyuluhan 

 
No Waktu Kegiatan Penyuluhan Respon Keluarga 

1 5 menit Pembukaan : 

- Mengucapkan salam 

- Memperkenalkan diri 

- Menjelaskan topik dan tujuan 

penyuluhan 

- Menanyakan kesiapan keluarga 

 

- Menjawab salam 

- Mendengarkan 

- Mendengarkan 

 

- Menjawab 

2 20 menit Pelaksanaan : 

Penyampaian materi 

- Pengertian gout 

- Penyebab gout 

- Faktor resiko gout 

- Tanda dan gejala gout 

- Cara pencegahan gout 

 

- Mendengarkan 

  
Memberikan kesempatan keluarga untuk 

bertanya mengenai materi yang 

disampaikan 

- Bertanya 

3 5 menit Penutup : 

- Menutup pertemuan dengan 

menyimpulkan materi yang telah 

dibahas 

- Mengucapkan terimakasih 

- Memberi salam 

 

- Mendengarkan 

 

 

- Menjawab salam 

 
VI. Metode 

1. Ceramah 

2. Diskusi/Tanya jawab 

 
VII. Evaluasi 

Keluarga dapat menyebutkan kembali tentang : 

1. Pengertian gout 

2. Penyebab gout 

3. Faktor resiko gout 

4. Tanda dan gejala gout 

5. Cara pencegahan gout 



 

 

MATERI PENYULUHAN KESEHATAN 

GOUT 

 

1. Pengertian 

Penyakit gout atau asam urat adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar 

asam urat yang terlalu tinggi dalam darah ( hiperurisemia ). Pada kondisi normal, asam urat 

larut dalam darah dan keluar melalui urine. Tetapi dalam kondisi tertentu, tubuh dapat 

menghasilkan asam urat dalam jumlah berlebih atau mengalami gangguan dalam 

membuang kelebihan asam urat, sehingga asam urat menumpuk dalam tubuh. 

 
2. Penyebab 

Penyebab dari penyakit gout adalah sebagai berikut : 

a. Mempunyai riwayat penyakit gout ( asam urat ) pada anggota keluarganya 

b. Sering mengkonsumsi makanan tinggi purin seperti sayuran hijau ( bayam, kangkung ) 

dan kacang – kacangan ( kacang tanah, kacang panjang ) 

c. Banyak mengkonsumsi minuman beralkohol 

d. Menggunakan obat – obatan dengan jenis tertentu, seperti obat pengencer darah ( 

Heparin, Heparin ), obat penghambat enzim ( Angiotensin-converting enzyme ( ACE ), 

dan obat – obatan untuk kemoterapi ( Bendamustine, Carmustine ) 

 
3. Faktor Resiko 

Faktor resiko yang menyebabkan orang terserang penyakit gout ( asam urat ) adalah : 

a. Faktor genetik ( riwayat keluarga ) 

b. Asupan senyawa purin berlebihan 

c. Konsumsi alkohol berlebihan 

d. Kegemukan ( obesitas ) 

e. Penyakit ( penyakit hiperteni dan penyakit jantung ) 

f. Gangguan fungsi ginjal 

g. Obat – obatan 

 
4. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala yang muncul adalah sebagai berikut 

a. Sendi mendadak terasa sangat sakit 

b. Kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya dimalam hari 

c. Nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat, 

pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi 

d. Saat gejala mereda dan bengkak pun mengempis, tetapi kulit disekitar sendi yang 

terkena akan tampak bersisik, terkelupas dan terasa gatal 



 

5. Pencegahan 

Cara pencegahan asam urat adalah dengan merubah gaya hidup menjadi lebih sehat 

dengan : 

a. Menghindari makanan tinggi purin 

b. Perbanyak minum air putih 

c. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol 

d. Konsumsi buah yang memiliki antioksidan tinggi 

e. Menghidari obesitas 

f. Rutin berolahraga 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Willy, T. 2020. Penyakit Asam Urat. Diakses pada tanggal 4 Maret 2021 dalam web 

https://www.alodokter.com/rematik-asam-urat 

Redaksi Halodoc. 2019. Penyakit Asam Urat. Diakses pada tanggal 4 Maret 2021 dalam web 

https://www.halodoc.com/kesehatan/penyakit-asam-urat 

https://www.alodokter.com/rematik-asam-urat
https://www.halodoc.com/kesehatan/penyakit-asam-urat


 

 

GOUT 
 

 
 

 
 

DISUSUN OLEH : 

HERLINS GRETSIA ORATMANGUN 

NIM : 1801009 

 

 
PROGRAM STUDI DIII 

KEPERAWATAN 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA 

CENDEKIA SIDOARJO 

2021 

APA ITU GOUT ? 
 

Penyakit gout atau asam 

urat adalah sejenis penyakit 

sendi yang terjadi akibat 

kadar asam urat yang terlalu 

tinggi dalam darah 

(hiperurisemia ) 

 
PENYEBAB GOUT 

1. Mempunyai riwayat 

penyakit gout ( asam urat ) 

pada anggota keluarganya 

2. Sering mengkonsumsi 

makanan tinggi purin 

seperti sayuran hijau 

(bayam, kangkung) dan 

kacang – kacangan 

(kacang tanah, kacang 

panjang) 

3. Banyak mengkonsumsi 

minuman beralkohol 

4. Menggunakan obat – 

obatan dengan jenis 

tertentu, seperti obat 

pengencer darah (Heparin, 

Heparin), obat 

penghambat enzim 

(Angiotensin-converting 

enzyme ( ACE), dan obat 

– obatan untuk kemoterapi 

( Bendamustine, 

Carmustine ) 

FAKTOR RESIKO 
 

1. Faktor genetik ( riwayat 

keluarga ) 

2. Asupan senyawa purin 

berlebihan 



 

 

3. Konsumsi alkohol 

berlebihan 

4. Kegemukan ( obesitas ) 
 

 

5. Penyakit ( penyakit 

hiperteni dan penyakit 

jantung ) 

6. Gangguan fungsi ginjal 

7. Obat – obatan 

TANDA DAN GEJALA 
 

1. Sendi mendadak terasa 

sangat sakit 

2. Kesulitan untuk berjalan 

akibat sakit yang 

mengganggu, khususnya 

dimalam hari 

3. Nyeri akan berkembang 

dengan cepat dalam 

beberapa jam dan disertai 

nyeri hebat, 

pembengkakan, rasa 

panas, serta muncul 

warna kemerahan pada 

kulit sendi 

4. Saat gejala mereda dan 

bengkak pun mengempis, 

tetapi kulit disekitar 

sendi yang terkena akan 

tampak bersisik, 

terkelupas dan terasa 

gatal 

BAGAIMANA CARA 

PENCEGAHANNYA??? 

Cara pencegahan asam 

urat adalah dengan 

merubah gaya hidup 

menjadi lebih sehat 

dengan : 

1. Menghindari makanan 

tinggi purin 

 

2. Perbanyak minum air 

putih 

3. Tidak mengkonsumsi 

minuman beralkohol 

4. Konsumsi buah yang 

memiliki antioksidan 

tinggi 

5. Menghidari obesitas 

6. Rutin berolahraga 
 



 



 

 

 

 


