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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Gout adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme purin dan 

ditandai dengan hiperurisemia dan sinovitis akut berulang (Nurarif, 2015). penyakit 

ini paling banyak menyerang pria paruh baya dan lanjut usia serta wanita 

pascamenopause. Penyakit asam urat masih menjadi masalah utama di bidang 

kesehatan, dan angka kejadian berbagai komplikasi (seperti gagal ginjal, batu 

ginjal, dll) akibat asam urat masih tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

kesadaran masyarakat dan kurang memperhatikan kesehatannya, misalnya banyak 

orang yang makan makanan tanpa memperhatikan kandungan makanan tersebut. 

Faktor aktivitas yang berlebihan juga dapat memperberat komplikasi asam urat dan 

memperburuknya (Damayanti, 2012). Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah 

pemanfaatan obat-obatan herbal yang didapat dari lingkungan sekitar, misalnya 

daun salam mengandung flavonoid yang merupakan antioksidan yang dapat 

menghambat sintesis xantin oksidase, sehingga pembentukan asam urat dalam 

tubuh terhambat. Kandungan diuretik, polifenol dan alkaloid akan ditekan, dan juga 

dipengaruhi oleh diuretik yang menghasilkan urine lebih banyak, sehingga asam 

urat akan dikeluarkan melalui urin (Suparni & Wulandari, 2013). 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, prevalensi artritis gout di seluruh 

dunia adalah 34,2%. Gout arthritis sering terjadi di negara maju seperti Amerika 

Serikat. Di Amerika Serikat, prevalensi artritis gout adalah 26,3% dari total 

populasi. Peningkatan kejadian gout arthritis tidak hanya terjadi di negara maju. 
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Namun demikian juga terjadi peningkatan di negara berkembang, salah satunya di 

Indonesia (WHO, 2017). Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 

prevalensi penyakit sendi di Indonesia berdasarkan wawancara diagnostik dokter 

(7,3%). Dengan pertambahan usia, prevalensi dokter ≥75 tahun juga tertinggi 

(18,9%). Berdasarkan usia dokter saat diagnosis, prevalensi perempuan (8,5%) 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki (6,1%) (RISKESDAS, 2018). Angka prevalensi 

di Jawa Timur sebesar 17%. Berdasarkan hasil Riskesdas di Jawa Timur tahun 

2018, proporsi ketergantungan lansia di atas 60 tahun berdasarkan penyakit sendi 

merupakan yang tertinggi pada tingkat ketergantungan mandiri (67,51%). 

Prevalensi penderita asam urat di Sidoarjo adalah 56,8% (Festy, 2010). 

Penyakit asam urat merupakan penyakit terbanyak kedua setelah hipertensi 

yang menjadi masalah dalam keluarga. Faktor penyebab orang terserang penyakit 

asam urat adalah genetik atau riwayat keluarga, asupan senyawa purin berlebihan, 

konsumsi alkohol berlebih, kegemukan (Obesitas), hipertensi, gangguan fungsi 

ginjal dan obat-obat tertentu (terutama diuretika). Faktor-faktor tersebut dapat 

meningkatkan kadar asam urat, jika terjadi peningkatan asam urat serta ditandai 

dengan linu pada sendi, terasa sakit, nyeri, merah dan bengkak keadaan ini dikenal 

dengan gout. Gout termasuk penyakit yang dapat dikendalikan walaupun tidak 

dapat disembuhkan, namun kalau dibiarkan saja kondisi ini dapat berkembang 

menjadi arthritis yang melumpuhkan (Gustomi & Wahyuningsih, 2016). 

Komplikasi yang ditimbulkan jika tidak segera diatasi akan menyebabkan 

kerusakan sendi, terbentuk tofi, penyakit jantung, batu ginjal, gagal ginjal 

(Soeryoko, 2011). 
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Oleh karena itu, negara indonesia yang sedang membangun disegala bidang 

perlu memperhatikan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mencegah timbulnya 

penyakit seperti asam urat. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah asam urat, 

pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, seperti cara 

menangani asam urat yang kambuh, perawat memberikan informasi atau 

pengetahuan kepada penderita tentang penyebab dan penanganan penurunan skala 

nyeri gout arthritis. Perawat juga mengajarkan klien untuk menjauhi makanan dan 

minuman yang dapat memicu penyakit asam urat, menurunkan berat badan, dan 

cukup minum air putih. 

Penanganan asam urat di fokuskan pada cara mengontrol nyeri, hal tersebut 

merupakan hal yang sering dialami oleh penderita asam urat, mengurangi kerusakan 

sendi, dan meningkatkan atau mempertahankan fungsi kualitas hidup. Penanganan 

meliputi terapi farmakologis dan non farmakologis, untuk terapi farmakologis klien 

dapat meminum obat secara teratur dan benar sesuai dengan anjuran dokter dengan 

sekali dalam sehari sedangkan terapi non farmakologis bisa dengan tindakan 

kompres air hangat (Milfianda & Nidia, 2019). 

Faktor sikap negatif yang sering muncul dikarenakan kejenuhan serta tidak 

terbiasanya penderita asam urat untuk menjalani diet membatasi atau menghindari 

jenis-jenis makanan yang tinggi purin misal JASBUKET (Jerohan, sardencis, 

Burung, Kaldu, Kacang, Emping, dan Tape). Oleh karena itu, hubungan antara 

dukungan keluarga disini sangat penting untuk kepatuhan diet asam urat. Penderita 

asam urat harus tetap menjalankan diet rendah purin setiap hari dengan ada atau 

tidaknya sakit dan gejala yang timbul. Hal ini dimaksudkan agar kadar asam urat 
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tetap stabil sehingga dapat terhindar dari penyakit asam urat dan komplikasinya 

(Milfianda & Nidia, 2019) 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimanakah Asuhan Keperawatan Keluarga pada klien dengan masalah 

kesehatan Gout Arthritis di desa Banjar kemuning Sedati Sidoarjo ? 

 
 

1.3 Tujuan 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mengidentifikasi Asuhan Keperawatan Keluarga pada klien dengan 

Masalah Kesehatan Gout Arthritis di desa Banjar kemuning Sedati Sidoarjo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1.3.2.1 Mengkaji keluarga klien dengan Masalah Kesehatan Gout Arthritis 

 

di desa Banjar kemuning Sedati Sidoarjo. 

 

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga pada klien dengan 

Masalah Kesehatan Gout Arthritis di desa Banjar kemuning Sedati 

Sidoarjo. 

1.3.2.3 Merencanakan Asuhan Keperawatan Keluarga pada klien dengan 

Masalah Kesehatan Gout Arthritis di desa Banjar kemuning Sedati 

Sidoarjo 

1.3.2.4 Melaksanakan Asuhan Keperawatan Keluarga pada klien dengan 

Masalah kesehatan Gout Arthritis di desa Banjar kemuning Sedati 

Sidoarjo. 
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1.3.2.5 Mengavaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga pada klien dengan 

Masalah Kesehatan Gout Arthritis di desa Banjar kemuning Sedati 

Sidoarjo. 

1.3.2.6 Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan Keluarga pada klien 

dengan Masalah Kesehatan Gout Arthritis di desa Banjar 

kemuning Sedati Sidoarjo 

 
 

1.4 Manfaat 

 

Terkait dengan tujuan. Maka tugas ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

 

1.4.1 Akademis, hasil studi ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal asuhan keperawatan keluarga pada klien dengan 

Masalah Kesehatan Gout arthritis. 

1.4.2 Secara Praktik. Tugas ini akan bermanfaat bagi: 

 

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit 

 

Hasil studi kasus ini, dapat dijadikan salah satu contoh hasil dalam 

melakukan tindakan asuhan keperawatan keluarga pada klien dengan 

Masalah Kesehatan Gout Arthritis dan dapat melakukan kunjungan 

rumah dengan baik 

1.4.1.2 Bagi Peneliti 

 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan 

keperawatan keluarga pada klien dengan Masalah Kesehatan Gout 

Arthritis. 
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1.4.1.3 Bagi profesi kesehatan 

 

Sebagian tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan keluarga 

pada klien dengan Masalah Kesehatan Gout Arthritis. 

 
 

1.5 Metode Penelitian 

 

1.5.1 Metode 

 

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan 

peristiwa atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi 

kepustakaan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan 

studi pendekatan proses keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan den evaluasi. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

1.5.2.1 Wawancara 

 

Data diambil /diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.5.2.2 Observasi 

 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien 

 

1.5.2.3 Pemeriksaan 

 

Meliputi pemeriksaaan fisik dan laboratorium yang dapat 

menunjang menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya 
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1.5.3 Sumber Data 

 

1.5.3.1 Data primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien. 

 

1.5.3.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data diperoleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medic perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan 

tim kesehatan lain. 

1.5.4 Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas 

 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami studi kasus 

ini, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1.6.1 Bagian awal, membuat halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi 

1.6.2 Bagian inti, terdiri dari 3 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

berikut ini: 

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

penelitian, sistematika penulisan studi kasus 

Bab 2 :Tinjauan pustaka, berisi tentang  konsep  penyakit  dari  sudut 

medis dan asuhan keperawatan keluarga pada klien dengan Gout 

Arthritis serta kerangka masalah. 
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Bab 3 :Tinjauan kasus berisi tentang kasus nyata dalam Asuhan 

Keperawatan keluarga pada klien dengan masalah kesehatan 

Gout Arthritis 

Bab 4 : Pembahasan, berisi tentang penjelasan kesenjangan antara teori 

dan asuhan keperawatan keluarga secara langsung kepada klien 

Bab 5 : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dalam pembuatan 

makalah ini 

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 



 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit 

dan asuhan keperawatan keluarga pada klien dengan Gout Arthritis di Desa Banjar 

Kemuning Sedati Sidoarjo. Konsep penyakit akan diuraikan definisi, etiologi dan 

cara penanganan secara medis. Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah- 

masalah yang muncul pada klien dengan Gout Arthritis, melakukan asuhan 

keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. 

 
 

2.1 Konsep Keluarga 

 

2.1.1 Pengertian Keluarga 

 

Menurut (Harmoko, 2012), keluarga adalah anggota keluarga yang terhubung 

satu sama lain melalui darah, adopsi atau perkawinan. Menurut (Padila, 2012), 

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala rumah 

tangga dan beberapa orang yang saling bergantung yang hidup dalam satu atap. 

Oleh karena itu, dilihat dari beberapa definisi di atas, keluarga adalah unit 

terkecil, yang dihubungkan oleh kepala rumah tangga dan beberapa oleh darah, 

adopsi atau perkawinan, dan hidup dalam satu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan dan memiliki peran atau kewajiban. 
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2.1.2 Struktur Keluarga 

 

Macam-macam struktur keluarga menurut (Padila, 2012) : 

 

2.1.2.1  Patrineal ialah garis darah yang tersusun dari kerabat darah beberapa 

generasi, dan hubungan tersebut dibentuk melalui patriline (ayah). 

2.1.2.2  Matrilineal, ialah garis darah yang tersusun dari kerabat darah beberapa 

generasi, dan hubungan tersebut dibentuk melalui matriline (ibu). 

2.1.2.3 Matrilocal, ialah pasangan suami istri yang tinggal bersama keluarga istri. 

 

2.1.2.4  Patrilocal, adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama keluarga 

suami. 

2.1.2.5 Perkawinan dan kekeluargaan adalah hubungan suami istri yang menjadi 

dasar dalam membina keluarga dan beberapa sanak saudara. 

 
 

2.1.3 Tipe Keluarga 

 

Beberapa tipe atau bentuk keluarga menurut sudiharto (2007) antara lain sebagai 

berikut 

2.1.3.1 keluarga inti (Nuclear Family) 

 

Keluarga inti yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan 

yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, baik karena kelahiran natural 

maupun adopsi. 

2.1.3.2 Keluarga Besar (Extended family) 

 

Keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah) misal 

kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk 

2.1.3.3 keluarga modern 

 

seperti orang tua tunggal, keluarga tanpa anak 
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2.1.3.4 keluarga pasangan sejenis (guy/lesbian families) 

 

2.1.3.5 Keluarga Campuran (Blended Family) 

 

Keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak kandung dan anak tiri. 

 

2.1.3.6 keluarga menurut hukum umum (Common Law Family) 

 

Anak-anak yang tinggal bersama. 

 

2.1.3.7 Keluarga orang tua tinggal 

 

Keluarga yang terdiri dari pria atau wanita, mungkin karena telah bercerai, 

berpisah, ditinggal mati atau mungkin tidak pernah menikah, serat anak- 

anak mereka yang tinggal bersama. 

2.1.3.8 Keluarga Hidup Bersama (Commune Family) 

 

Keluarga terdiri dari pria, wanita dan anak-anak yang tinggal bersama 

berbagi hak dan tanggung jawab, serta memiliki kepercayaan bersama 

2.1.3.9 Keluarga Serial (Serial Family) 

 

Keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang telah menikah dan mungkin 

telah punya anak, tetapi kemudian bercerai dan masing –masing menikah 

lagi serta memiliki anak-anak dnegan pasangan masing-masing, tetapi 

semuanya menganggap sebagai satu keluarga. 

2.1.3.10 Keluarga Gabungan (Composite Family) 

 

Keluarga yang terdiri dari suami dengan beberapa istri dan anak-anaknya 

(poligami) atau istri dengan beberapa suami dan anak-anaknya (poliandri) 
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2.1.4 Peran Keluarga 

 

Peran didasarkan pada persepsi dan ekspektasi peran, menjelaskan apa yang 

harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk mencapai ekspektasi 

perannya atau ekspektasi lain (Harmoko, 2012). 

2.1.4.1  Peran formal dalam keluarga adalah peran terkait, yaitu perilaku yang 

kurang lebih homogen. Keluarga membagi peran secara merata di antara 

anggotanya. Di antara peran formal keluarga, beberapa peran memerlukan 

keterampilan dan kemampuan tertentu, dan beberapa peran tidak terlalu 

rumit, sehingga dapat dilimpahkan kepada anggota keluarga lain yang 

memiliki keterampilan lebih rendah. 

Beberapa contoh peran formal yang terjadi dalam keluarga antara lain 

pencari nafkah, ibu rumah tangga, sopir, pengasuh anak, juru masak, dll. 

Jika ada anggota keluarga yang meninggalkan rumah dan karena itu tidak 

menjalankan tugasnya, anggota keluarga yang lain akan menggantikan 

kekosongan tersebut dengan memainkan peran mereka sendiri untuk 

menjaga operasi normal. 

2.1.4.2  Peran informal keluarga tidak terlihat, biasanya tidak berwujud, dan 

perannya hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional pribadi dan menjaga 

keseimbangan keluarga. Peran informal keluarga lebih didasarkan pada 

atribut kepribadian atau individu anggota keluarga. Beberapa contoh peran 

informal keluarga antara lain fasilitator, kerukunan, pemrakarsa, pendamai, 

koordinator, pelopor keluarga, dan lain-lain (Harmoko, 2012) 
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2.1.5 Fungsi Keluarga 

 

Menurut (Padila, 2012) keluarga memiliki lima fungsi pokok, antara lain: 

 

2.1.5.1 Fungsi Afektif (the affective function) 

 

Fungsi afektif berkaitan dengan fungsi internal keluarga yang menjadi dasar 

kekuatan keluarga. Fungsi emosional sangat berguna untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dan psikologis. Melalui keluarga bahagia, Anda bisa 

melihat keberhasilan fungsi afektif. Dalam fungsi ini, anggota keluarga 

membentuk citra diri yang positif, rasa memiliki dan dimiliki, dan sumber 

emosi. Fungsi afektif merupakan sumber energi yang menentukan 

kebahagiaan keluarga. 

2.1.5.2 Fungsi Sosialisasi (the socialization function) 

 

Sosialisasi mengacu pada proses perkembangan dan perubahan yang 

dialami individu akibat interaksi dan pembelajaran dalam lingkungan sosial. 

Keluarga adalah tempat komunikasi pribadi. Dalam fungsi ini, anggota 

keluarga belajar disiplin, norma, budaya, dan perilaku melalui hubungan 

dan interaksi dalam keluarga sehingga individu dapat berperan dalam 

masyarakat. 

2.1.5.3 Fungsi Reproduksi (the reproductive function) 
 

Dalam fungsi ini fungsi keluarga adalah untuk terus mencerdaskan generasi 

penerus dan menambah sumber daya manusia. 

2.1.5.4 Fungsi Ekonomi( the economic function) 

 

Fungsi ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang dan papan keluarga, keluarga membutuhkan sumber keuangan. 
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2.1.5.5  Fungsi Perawatan Keluarga/Pemeliharaan Kesehatan (the health care 

function) 

Fungsi lain dari keluarga adalah menjaga kesehatan. Selain menyediakan 

makanan, pakaian dan tempat tinggal, keluarga juga bertanggung jawab 

untuk memberikan perawatan medis bagi anggotanya untuk mencegah 

gangguan dan merawat anggota yang sakit. Keluarga juga menentukan 

kapan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan membutuhkan 

pertolongan atau bantuan profesional. Kemampuan ini sangat 

mempengaruhi kesehatan individu dan keluarga. 

 
 

2.1.6 Tahap Perkembangan Keluarga 

 

Berdasarkan konsep Duval dan Miller (Friedman, 1998), tahapan perkembangan 

keluarga dibagi menjadi 8 : 

2.1.6.1 Keluarga Baru (Berganning Family) 
 

Pasangan baru nikah yang belum mempunyai anak. Tugas perkembangan 

keluarga dalam tahap ini antara lain yaitu membina hubungan intim yang 

memuaskan, menetapkan tujuan bersama, membina hubungan dengan 

keluarga lain, mendiskusikan rencana memiliki anak atau KB, persiapan 

menjadi orang tua dan memahami prenatal care (pengertian kehamilan, 

persalinan dan menjadi orangtua) 

2.1.6.2 Keluarga dengan Anak Pertama <30bln (Child Bearing) 

 

Masa ini merupakan transisi menjadi orang tua yang akan menimbulkan 

krisis keluarga. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini antara lain 

yaitu adaptasi perubahan anggota keluarga, mempertahankan hubungan 
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yang memuaskan dengan pasangan membagi peran dan tanggung jawab, 

bimbingan orangtua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, serta 

konseling KB post partum 6 minggu. 

2.1.6.3 Keluarga dengan Anak Pra Sekolah 

 

Tugas perkembangan dalam tahap ini adalam menyesuaikan kebutuhan 

pada anak pra sekolah (sesuai dengan tumbuh kembang, proses belajar dan 

kontak sosial) dan merencanakan kelahiran berikutnya. 

2.1.6.4 Keluarga dengan Anak Sekolah (6-13 Tahun) 

 

Keluarga dengan anak sekolah mempunyai tugas perkembangan keluarga 

seperti membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar rumah, 

mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual, dan 

menyediakan aktifitas anak. 

2.1.6.5 Keluarga dengan Anak Remaja (13-20 Tahun) 

 

Tugas perkembangan keluarga pada saat ini adalam pengembangan 

terhadap remaja, memelihara komunikasi terbuka, mempersiapkan 

perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga. 

2.1.6.6 Keluarga dengan anak Dewasa 

 

Tugas perkembangan keluarga mempersiapkan anak untuk hidup mendiri 

dan menerima kepergian anaknya, menata kembali fasilitas dan sumber 

yang ada dalam keluarganya. 
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2.1.6.7 Keluarga usia Pertengahan (Middle Age Family) 

 

Tugas perkembangan keluarga pada saat ini yaitu mempunyai lebih banyak 

waktu dan kebebasan dalam mengolah minat sosial, dan waktu santai, 

memulihkan hubungan antara generasi muda-tua, serta persiapkan masa tua. 

2.1.6.8 Keluarga lanjut Usia 

 

Dalam perkembangan ini keluarga memiliki tugas seperti penyesuaian tahap 

masa pensiun dengan cara merubah hidup, menerima kematian pasangan, 

dan mempersiapkan kematian, serta melakukan life review masa lalu. 

 
 

2.1.7 Tugas Keluarga 

 

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

diantaranya, yaitu: 

2.1.7.1 Mengenal Masalah Kesehatan Keluarga 

 

Keluarga perlu mengenal status kesehatan dan perubahan yang dialami 

anggota keluarga. Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga 

secara tidak langsung akan menarik perhatian keluarga atau orang tua. Jika 

mereka tahu perubahannya, keluarga perlu mencatat kapan itu terjadi, apa 

yang berubah dan seberapa banyak yang berubah. 

2.1.7.2 Membuat Keputusan Tindakan kesehatan yang Tepat 

 

Tugas ini merupakan tugas utama keluarga untuk mencari pertolongan yang 

sesuai berdasarkan situasi keluarga. Keluarga diharapkan mengambil 

langkah-langkah kesehatan yang tepat untuk mengurangi atau mengatasi 

masalah kesehatan saat ini. Jika keluarga memiliki keterbatasan dalam 

pengambilan keputusan, Anda dapat mencari bantuan dari orang terdekat. 



17 
 

 

 

 

2.1.7.3 Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

 

Anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan perlu melakukan 

tindakan atau perawatan lebih lanjut untuk menghindari masalah yang lebih 

serius. Jika keluarga mampu melakukan tindakan darurat, maka dapat 

dirawat di institusi medis atau di rumah. 

2.1.7.4 Memelihara, modifikasi lingkungan rumah yang sehat 

 

Ketika memodifikasi lingkungan rumah yang sehat kepada anggota 

keluarga yang sakit, keluarga harus mengetahui hal-hal yaitu manfaat 

memelihara lingkungan, pentingnya hiegiene sanitasi, upaya pencegahan 

penyakit, sikap atau pandangan keluarga, kekompakan antara anggota 

keluarga. 

2.1.7.5 Menggunakan Fasilitas Kesehatan yang Ada di Masyarakat 

 

Jika mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan 

keluarga atau anggota keluarga, maka keluarga tersebut harus dapat 

menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Keluarga dapat berkonsultasi 

atau meminta staf perawat untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi anggota keluarga, sehingga dapat melindungi keluarga dari 

berbagai penyakit. 

 
 

2.1.8 Peran Perawat Keluarga 

 

Perawat kesehatan keluarga adalah pelayanan kesehatan bagi keluarga dan 

merupakan unit pelayanan dalam membangun keluarga yang sehat. Peranan 

perawat adalah membantu keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan 

dengan meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsi dan tugas 
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kesehatan keluarga.Menurut Widyanto (2014) peran dan fungsi perawat dalam 

keluarga adalah: 

2.1.8.1 Pendidik kesehatan, secara formal dan informal mengajar keluarga tentang 

kesehatan dan penyakit. 

2.1.8.2 Penyedia layanan, memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang 

sakit dan mengawasi layanan / bimbingan yang diberikan untuk 

meningkatkan kemampuan merawat keluarga. 

2.1.8.3  Advokat Keluarga, mendukung keluarga berkaitan dengan isu-isu 

keamanan dan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

2.1.8.4 Penemu Kasus (epidiomologist), mendeteksi kemungkinan penyakit yang 

akan muncul dan menjalankan peran utama dalam pengamatan dan 

pengawasan penyakit. 

2.1.8.5  Peneliti, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dan mencari solusi 

melalui penyelidikan ilmiah yang dilakukan secara mandiri maupun 

kolaborasi 

2.1.8.6  Manajer dan koordinator, mengelola dan bekerja sama dengan anggota 

keluarga, layanan kesehatan dan sosial, dan departemen lain untuk 

mendapatkan layanan kesehatan. 

2.1.8.7  Fasilitator, berperan dalam membantu memecahkan masalah dan 

menentukan akar penyebab masalah dalam penanganannya. 

2.1.8.8  Konselor, sebagai konsultan bagi keluarga untuk mengidentifikasi dan 

memfasilitasi keterjangkauan keluarga/masyarakat terhadap sumber daya 

yang diperlukan. 



19 
 

 

 

 

2.2 Konsep Penyakit 

 

2.2.1 Definisi 

 

Gout adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme purin dan 

ditandai dengan hiperurisemia dan sinovitis akut berulang (Nurarif, 2015), penyakit 

ini paling banyak menyerang pria paruh baya dan lanjut usia serta wanita 

pascamenopause. 

Oleh karena itu, dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa artritis gout 

merupakan penyakit persendian yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat 

dalam darah yang menyebabkan peradangan persendian dalam waktu yang lama. 

Menurut penelitian Zarin Noor (2017), asam urat dibedakan menjadi 2 kategori, 

yaitu: 

2.2.1.1 Asam Urat (Gout) Primer 

 

Penyakit asam urat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Pada 

penyakit gout primer ini, 99% penyebabnya tidak diketahui (idiopatik). 

Namun, kombinasi faktor genetik dan hormonal diyakini menjadi penyebab 

kerusakan metabolisme. Akibatnya produksi asam urat pun meningkat. 

Asam urat ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya ekskresi asam urat dalam 

tubuh. 

2.1.1.2 Asam Urat (Gout) Sekunder 
 

Penyakit asam urat yang disebabkan oleh komplikasi dengan penyakit lain 

(hipertensi dan aterosklerosis). Penyebab asam urat sekunder antara lain 

peningkatan produksi asam urat karena nutrisi, yaitu mengonsumsi 

makanan dengan kadar purin tinggi. Purin merupakan salah satu senyawa 
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organik dasar yang merupakan asam nukleat (asam inti sel) dan termasuk 

dalam golongan asam amino unsur pembentuk protein. 

 
 

2.2.2 Etiologi 

 

Penyebab asam urat adalah metabolisme yang tidak sempurna. Penyebab 

asam urat mungkin juga karena ginjal tidak dapat mengeluarkan asam urat melalui 

urin. Penderita asam urat memiliki riwayat genetik atau keluarga, asupan senyawa 

purin berlebihan, konsumsi alkohol berlebihan, obesitas (obesitas), tekanan darah 

tinggi, gangguan fungsi ginjal, dan pengobatan tertentu (terutama diuretik) 

(Gustomi & Wahyuningsih, 2016). Faktor eksternal antara lain makanan tinggi 

purin seperti kacang-kacangan, keripik, burrito, daging (jeroan), ikan, coklat, dan 

minuman berkafein seperti kopi dan teh. Faktor internal adalah karena terjadinya 

proses penyimpanan metabolik, yang biasanya berkaitan dengan usia, dan orang 

yang berusia di atas 40 tahun ke atas lebih cenderung menderita asam urat 

Menurut Fitriana (2015), etiologi hiperurisemia dapat dibedakan menjadi tiga 

kategori, yaitu: 

1) Hiperurisemia primer, yang tidak disebabkan oleh penyakit lain, biasanya 

berhubungan dengan kelainan molekuler yang tidak jelas dan kelainan enzim. 

2) Hiperurisemia sekunder adalah hiperurisemia yang disebabkan oleh penyakit 

atau sebab lain. 

3) Hiperurisemia idiopatik, yaitu hiperurisemia, tidak memiliki penyebab primer 

yang jelas, tidak ada kelainan genetik, fibrologi, dan anatomis yang jelas. 
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2.2.3 Faktor Resiko 

 

Menurut Zarin Noor (2017) faktor risiko penyakit gout adalah: 

 

2.2.3.1 Faktor Genetik 

 

faktor pencetus gout dapat dibawa oleh gen resesif yang terjadi akibat 

kelainan kromosom. Kromosom tertentu memiliki efek kuat dalam 

mendorong tubuh memproduksi lebih banyak asam urat daripada gen 

kromosom normal. Individu dengan kromosom khusus ini akan 

menghasilkan asam urat dalam jumlah besar, dan pengeluaran asam urat 

yang terjadi di dalam tubuh relatif rendah. Kurangnya keseimbangan 

reproduksi asam urat endogen dan asam urat menjadi penyebab tingginya 

kadar asam urat serum. 

Jika spesies dan gen resesif memiliki kebiasaan makan makanan tinggi 

purin, maka prevalensi hiperurisemia akan tinggi. Dalam hal ini, gen resesif 

yang dimiliki oleh orang tua dapat diturunkan ke gen selanjutnya. Persentase 

pengurangan sifat adalah 5-15%. 

2.2.3.2 Gender 
 

Pria dan wanita sebenarnya bisa mengalami asam urat. Tapi pria lebih 

berbahaya dari wanita. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan rata- 

rata prevalensi hiperurisemia di dunia adalah 0,3%. Proporsi rata-rata pria 

dengan hiperurisemia adalah 15 per seribu, dan untuk wanita 45 per seribu. 

Persentase pria dan wanita yang berisiko terkena gout akan bervariasi sesuai 

usia. Pada usia paruh baya, risiko hiperurisemia pada pria adalah 3-4 kali 

lipat risiko wanita. Saat wanita memasuki masa menopause, rasionya akan 

menurun. Wanita biasanya merasakan gout setelah memasuki tahap 
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premenopause dan postmenopause. Seiring bertambahnya usia wanita dan 

mengalami menopause, risiko gout pada wanita meningkat karena 

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. 

Sebagian besar penderita obesitas mengalami sindrom metabolik sekaligus 

hiperurisemia. 

Penumpukan lemak dibagian perut cukup menjadi faktor tunggal pengacau 

sistem pengaturan asam urat didalam tubuh. Lemak bagian perut mendesak 

ginjal sehingga mengganggu kinerja untuk mengekresikan kelebihan asam 

urat. Karena keterbatasan tubuh untuk menjaga keseimbangan antara asam 

urat 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 
 

Kebanyakan hiperurisemia disebabkan oleh penghambatan sekresi asam 

urat. Kebanyakan asam urat diekskresikan melalui ginjal. Organ ini bertugas 

mengatur sekresi asam urat. Jika fungsi ginjal tidak normal maka akan 

mengganggu sekresi dan ekskresi asam urat. 
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Hiperurisemia dapat disebabkan oleh penyakit ginjal, sebaliknya 

hiperurisemia juga dapat menyebabkan penyakit ginjal. Banyak penyakit 

ginjal yang dialami oleh penderita hiperurisemia yang ditandai dengan 

adanya batu ginjal yang dibentuk oleh pengendapan kristal asam urat. 

Penderita hiperurisemia yang memiliki batu asam urat di ginjal mengalami 

perkembangan asam urat yang cepat. Batu asam urat menghambat 

pengeluaran asam urat serum, dan risiko pembentukan batu asam urat baru 

lebih besar. 

2.2.3.5 Hipertensi 

 

Tekanan darah tinggi permanen merupakan faktor risiko yang berpotensi 

merusak ginjal. Kerusakan ginjal merupakan faktor risiko tekanan darah 

tinggi. Hiperurisemia terutama terjadi pada penderita hipertensi. Meskipun 

penderita hipertensi tidak selalu mengalami hiperurisemia, mereka biasanya 

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

yang permanen dapat mengganggu fungsi ginjal bahkan menyebabkan 

penyakit ginjal kronis. 

 
 

2.2.4 Manifestasi Klinis 

 

Setiap orang secara alami memiliki asam urat, tetapi tidak boleh melebihi 

kadar normal. Kadar asam urat setiap orang berbeda dengan kadar asam urat 

normal, yaitu 3,5-7 mg / dl untuk pria dan 2,6-6 mg / dl untuk wanita. 

Berikut tanda dan gejala asam urat menurut Harmoko (2013): 

 

1) Nyeri sendi, nyeri, kesemutan, bahkan bengkak dan kemerahan 

(inflamasi). . 
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2) Biasanya nyeri sendi dirasakan pada pagi hari (baru bangun tidur) atau pada 

malam hari.. 

3) Nyeri sendi terjadi berulang kali 

 

4) Persendian yang umum adalah jari kaki, jari tangan, lutut, tumit, 

pergelangan tangan dan siku.. 

5)  Pada kasus parah, persendian terasa sangat sakit saat bengkak, bahkan 

penderita sampai tidak bisa jalan. Tulang di sekitar sendi juga bisa keropos 

atau mengalami pengapuran tulang. 

 
 

2.2.5 Patofisiologi 

 

Terjadinya asam urat pada awalnya disebabkan oleh asupan zat yang 

mengandung purin secara berlebihan. Setelah sejumlah besar zat purin masuk ke 

tubuh manusia, melalui metabolisme, purin menjadi asam urat. Hal ini dapat 

menyebabkan kristal asam urat menumpuk di persendian, membuat persendian 

terasa nyeri, bengkak, meradang dan kaku. Selain faktor dalam tubuh manusia, 

peningkatan kadar purin juga dipengaruhi oleh konsumsi makanan. 

Gout dimanifestasikan oleh serangan artritis berulang. Gejala yang muncul 

biasanya hanya menyerang satu sendi saja, seperti bengkak, kemerahan, nyeri 

hebat, panas dan gangguan pergerakan pada sendi yang terkena, dan puncaknya 

dalam waktu kurang dari 24 jam. Timbulnya asam urat (gout) terutama terkait 

dengan perubahan yang cepat dalam kadar asam urat dan terlalu banyak 

mengonsumsi obat penurun asam urat. Serangan asam urat berulang, yaitu gejala 

sembuh setelah gejala penyakit mereda untuk sementara. Biasanya serangan 
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tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa gejala sebelumnya. Serangan dimulai pada 

malam hari atau terkena udara dingin. 

Penyakit asam urat termasuk dalam kategori penyakit yang tidak diketahui 

penyebabnya secara klinis. Asam urat juga dapat ditemukan pada orang dengan 

faktor genetik yang kekurangan hypoxanthine guanine, phosphoribosyl dan 

transferase HPRG (enzim yang berfungsi untuk mengubah purin menjadi 

nukleotida purin agar dapat digunakan kembali sebagai penyusun DNA dan RNA). 

Hal ini yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidaknormalan metabolisme 

tubuh yang menyebabkan asam urat meningkat secara drastis. 

Proses terjadinya endapan kristal urat pada ginjal tergantung pada dua faktor 

utama, yakni konsentrasi urin serta tingkat dari keasaman urin. Antara aliran urin 

yang lambat dan aliran atau volume urin yang berkurang akan memudahkan 

terjadinya endapan kristal urin. (Rahmatul Fitriani, 2015) 

 
 

2.2.6 Diagnosa Banding 

 

Diagnosis banding gout arthritis menurut maratus (2014) antara lain : 

 

2.2.6.1 Selulitis atau septik arthritis 

 

2.2.6.2 Rheumatoid arthritis 

 

2.2.6.3 Rheumatoid fever 

 

2.2.6.4 Kondrokalsinosis akut atau pseudogout 

 

2.2.6.5 Arthritis traumatik 
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2.2.7 Komplikasi 

 

Komplikasi asam urat belum banyak diketahui oleh masyarakat. Menurut 

Soeryoko (2011), komplikasi yang disebabkan oleh kadar asam urat yang tinggi 

adalah sebagai berikut. 

2.2.7.1 Kerusakan sendi 

 

Gout arthritis merupakan penyakit yang sangat dikhawatirkan sebagian 

orang karena dapat menyebabkan kerusakan sendi dan perubahan bentuk 

tubuh. Kerusakan sendi akibat asam urat tinggi bisa terjadi di tangan dan 

kaki. Kerusakan ini terjadi karena asam urat menumpuk di persendian dan 

berubah menjadi kristal perusak persendian. Persendiannya dilapisi dengan 

kristal asam urat, menyebabkan jari tangan dan kaki menjadi keras dan 

bengkok tidak teratur. Tapi yang dikhawatirkan pasien bukanlah bengkok, 

tapi nyeri jangka panjang. 

2.2.7.2 Terbentuk tofi 
 

Tofi adalah timbunan kristal monosodium urat monohidrat (MSUM) di 

sekitar persendian yang sering mengalami serangan akut atau timbul di 

sekitar tulang rawan sendi, synovial, bursa, atau tendon. Di luar sendi, tofi 

juga bisa ditemukan di jaringan lunak, otot jantung (miokard), katup 

bicuspid jantung (katup mitral), retina mata, dan pangal tenggorokan 

(laring). Tofi tampak seperti benjolan kecil (nodul) berwarna pucat, sering 

teraba pada daun telinga, bagian punggung (ekstensor) lengan sekitar siku, 

ibu jari kaki, bursa di sekitar tempurung lutut (prepatela), dan pada tendon 

achilles. Tofi baru ditemukan pada kadar asam urat 10-11 mg/dL. Pada 

kadar >11 mg/dL, pembentukan tofi menjadi sangat progresif. Bila 



27 
 

 

 

 

hiperurisemia tidak terkontrol, tofi bisa membesar dan menyebabkan 

kerusakan sendi sehingga fungsi sendi terganggu. Tofi juga bisa menjadi 

koreng (ulserasi) dan mengeluarkan cairan kental seperti kapur yang 

mengandung MSU. Dengan adanya tofi, kemungkinan sudah terjadi 

pengendapan Na urat di ginjal. 

2.2.7.3 Penyakit jantung 

 

Kadar asam urat yang tinggi dapat menimbulkan gangguan jantung. Bila 

penumpukan asam urat terjadi di pembuluh darah arteri maka akan 

mengganggu kerja jantung. Penumpukan asam urat yang terlalu lama dapat 

menyebabkan LVH (Left Ventrikel Hypertropy) yaitu pembengkakan 

ventrikel kiri pada jantung. 

2.2.7.4 Batu ginjal 

 

Tingginya kadar asam urat uang terkandung dalam darah dapat 

menimbulkan batu ginjal. Batu ginjal terbentuk dari beberapa zat yang 

disaring dalam ginjal. Bila zat tersebut mengendap pada ginjal dan tidak bisa 

keluar bersama urine maka membentuk batu ginjal. Batu ginjal yang 

terbentuk diberi nama sesuai dengan bahan pembuat batu tersebut. Batu 

ginjal yang terbentuk dari asam urat disebut batu asam urat. 

2.2.7.5 Gagal ginjal (nefropati gout) 
 

Komplikasi yang sering terjadi karena arthritis gout adalah gagal ginjal atau 

nefropati gout. Tingginya kadar asam urat berpotensi merusak fungsi ginjal. 

Adanya kerusakan fungsi ginjal dapat menyebabkan ginjal tidak bisa 

menjalankan fungsinya dengan baik atau mengalami gagal ginjal. Bila gagal 

ginjal terjadi, ginjal tidak dapat membersihkan darah. Darah yang tidak 
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dibersihkan mengandung berbagai macam racun yang menyebabkan pusing, 

muntah, dan rasa nyeri sekujur tubuh. 

 
 

2.2.8 Pemeriksaan Penunjang 

 

Menurut Nurarif, Kusuma (2015), pemeriksaan penunjang pada pasien Gout 

Arthritis, adalah : 

2.2.8.1 kadar asam urat serum meningkat 

 

2.2.8.2 laju sedimentasi eritrosit (LSE) meningkat 

 

2.2.8.3 kadar asam urat urine dapat normal atau meningkat 

 

2.2.8.4 analisis cairan sinovial dari sendi terinflamasi atau tofi menunjukkan kristal 

urat monosodium yang membuat diagnosis 

2.2.8.5  sinar X sendi menunjukan massa tofaseus dan destruksi tulang dan 

perubahan sendi 

 
 

2.2.9 Pencegahan 

 

Menurut Nurarif, kusuma (2015) Untuk pencegahan asam urat ialah : 

 

2.2.9.1 mengistirahatkan sendi yang nyeri 

 

2.2.9.2 pemberian obat anti inflamasi 

 

2.2.9.3 menghindari faktor pencetus 

 

2.2.9.4  minum 2-3 liter cairan setiap hari dan meningkatkan masukan makanan 

pembuat alkalis. Serta menghindari makanan yang mengandung purin tinggi 

2.2.9.5 hindari minuman berakohol karena dapat menimbulkan produksi asam urat 
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2.2.10 Penatalaksanaan 

 

Penatalaksanaan ditujukan untuk mengakhiri serangan akut secepat mungkin, 

mencegah serangan berulang dan pencegahan komplikasi. Menurut Junaidi (2013), 

penatalaksanaan yang bisa dilakukan adalah: 

2.2.10.1 Farmakologi 

 

1) Pengobatan serangan akut dengan Colchine 0,6 mg PO, Colchine 1,0 – 

3,0 mg (dalam Nacl/IV), phenilbutazon, Indomethacin. 

2) Colchines (oral/iv) tiap 8 jam sekali untuk mencegah 

 

3) fagositosis dari kristal asam urat oleh netrofil sampai nyeri berkurang. 

 

4) Nostreoid, obat – obatan anti inflamasi (NSAID) untuk nyeri dan 

inflamasi. 

5) Allopurinol untuk menekan atau mengontrol tingkat asam urat dan 

untuk mencegah serangan. 

6) Uricosuric untuk meningkatkan eksresi asam urat dan menghambat 

akumulasi asam urat. 

7) Terapi pencegahan dengan meningkatkan eksresi asam urat 

menggunakan probenezid 0,5 g/hari atau sulfinpyrazone (Anturane) 

pada pasien yang tidak tahan terhadap benemid atau menurunkan 

pembentukan asam urat dengan Allopurinol 100 mg 2x/hari. 
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2.2.10.2 Non Farmakologi 

 

1) Anjurkan pembatasan asupan purin : Hindari makanan yang 

mengandung purin yaitu jeroan (jantung, hati, lidah, ginjal, usus), 

sarden, kerang, ikan herring, kacang – kacangan, bayam, udang, dan 

daun melinjo. 

2) Anjurkan asupan kalori sesuai kebutuhan : Jumlah asupan ‘kalori 

harus benar disesuaikan dengan kebutuhan tubuh berdasarkan pada 

tinggi dan berat badan. 

3) Anjurkan asupan tinggi karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, 

roti dan ubi sangat baik di konsumsi oleh penderita gangguan asam 

urat karena akan meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin. 

4) Anjurkan asupan rendah protein, rendah lemak. 

 

5) Anjurkan pasien untuk banyak minum air putih. 

 

6) Hindari penggunaan alkohol. 



31 
 

 

 

 

2.3. Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.3.1 Pengkajian 

 

Menurut Mubarak (2012),pengkajian adalah tahapan seorang perawat 

mengumpulkan informasi secara terus-menerus terhadap anggota keluarga yang 

dibinanya. Secara garis besar data dasar yang dipergunakan mengkaji status 

keluarga ialah 

2.3.1.1 Pengumpulan Data 

 

1) Data Umum Keluarga 

 

Pengkajian terhadap data umum keluarga meliputi : 

 

(1) Nama kepala keluarga, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, 

suku/bangsa, dan alamat, komposisi anggota keluarga yang terdiri 

atas nama atau inisial, jenis kelamin, tanggal lahir, atau umur, 

pendidikan, genogram (genogram keluarga dalam tiga generasi), 

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

40-69 tahun, sedangkan pada wanita serangan Gout biasanya 

terjadi pada saat Menopause usia 45-55 tahun 

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

masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut misal 

keluarga inti, keluarga besar, janda/duda. 

(3) Sifat Keluarga, menjelaskan tentang proses pengambilan 

keputusan dalam keluarga dalam bentuk apa misal 

musyawarah/diskusi bersama, dan kebiasaan sehari-hari keluarga 

seperti kebiasaan tidur berapa jam/hari normalnya 8 jam/hari, 
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kebiasaan rekreasi berapa kali dalam satu bulan, kebiasaan makan 

keluarga. 

(4) Status Sosial Ekonomi Keluarga, menjelaskan tentang pendapatan 

keluarga perbulan, penghasilan keluarga mencukupi atau tidak 

untuk biaya sehari-hari, keluarga mempunyai tabungan atau tidak, 

dan apakah ada anggota keluarga yang membantu keuangan dalam 

keluarga 

(5) Aktivitas Rekreasi keluarga dan waktu luang, rekreasi keluarga 

tidak hanya dilihat kapan keluarga pergi bersamasama untuk 

mengunjungi tempat rekreasi, namun dengan menonton TV dan 

mendengarkan radio juga merupakan aktivitas rekreasi, selain itu 

perlu dikaji pula penggunaan waktu luang atau senggang keluarga. 

(Mubarak, 2012) 

2) Riwayat Dan Tahap Perkembangan Keluarga 
 

(1) Tahap perkembangan keluarga saat ini ditentukan dengan anak 

tertua dari keluarga inti. 

(2) Tahap keluarga yang belum terpenuhi yaitu menjelaskan mengenai 

tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga serta 

kendala mengapa tugas perkembangan tersebut belum terpenuhi. 

(3) Riwayat keluarga inti yaitu menjelaskan mengenai riwayat 

kesehatan pada keluarga inti yang meliputi riwayat penyakit 

keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, 

perhatian terhadap pencegahan penyakit, sumber pelayanan 
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kesehatan yang biasa digunakan keluarga serta pengalaman- 

pengalaman terhadap pelayanan kesehatan. 

(4) Riwayat keluarga sebelumnya yaitu dijelaskan mengenai riwayat 

kesehatan pada keluarga dari pihak suami dan istri. 

3) Lingkungan, menjelaskan tentang Karakteristik rumah yaitu sanitasi 

lingkungan yang baik seperti penyediaan air bersih, penggunaan jamban 

dan sarana pembuangan tinja dengan mambuat lubang ke dalam tanah 

sedalam 2,5–8 M, pembuangan limbah dan sampah yang baik adalah 

dengan cara dikumpulkan dan kemudian dilakukan pengangkutan, 

pencahayaan harus cukup pada waktu siang maupun malam hari, 

pencahayaan yang ideal adalah listrik atau lampu pada malam hari dan 

pada waktu pagi hari dari sumber sinar matahari.dinding rumah yang 

terbuat dari tembok, atap rumah yang terbuat dari genteng, ventilasi 

rumah yang baik berukuran 10%-20% dari luas lantai, lantai rumah yang 

terbuat dari ubin atau keramik. (Dinkes, 2005) 

4) Sosial 
 

(1) Karakteristik tetangga dan komunitas RW yaitu menjelaskan 

mengenai lingkungan fisik setempat, kebiasaan dan budaya yang 

mempengaruhi kesehatan. 

(2) Mobilitas Geografis Keluarga yaitu Biasanya keluarga cenderung 

memiliki tempat tinggal yang menetap disuatu tempat atau 

berpindah-pindah. 

(3)  Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat yaitu Data 

ini menjelaskan mengenai kebiasaan keluarga berkumpul, sejauh 
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mana keterlibatan keluarga dalam pertemuan dengan masyarakat. 

(Widyanto, 2014) 

5) Struktur Keluarga 

 

(1) Sitem Pendukung Keluarga 

 

Kemampuan anggota keluarga untuk mempengaruhi dan 

mengendalikan orang sekitar untuk mengubah perilaku keluarga 

dalam mendukung kesehatan dalam keluarga. Penyelesaian masalah 

lebih baik jika dilakukan dengan musyawarah akan sehingga 

menimbulkan perasaan saling menghargai. 

(2) Pola komunikasi keluarga 

 

Jika komunikasi yang terjadi secara terbuka dan dua arah akan 

sangat mendukung bagi klien dan keluarga. Dalam proses 

penyembuhan karena adanya partisipasi dari setiap anggota 

keluarga. 

(3) Struktur kekuatan keluarga 
 

kemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mempengaruhi 

orang lain untuk merubah perilaku. 

(4) Nilai atau norma keluarga 

 

Perilaku setiap anggota keluarga yang dapat dilihat dari nilai dan 

norma yang ada dalam keluarga. 

6) Fungsi Keluarga 

 

(1) Fungsi afèktif 

 

keluarga yang saling menyayangi dan care terhadap salah satu 

keluarga yang memiliki penyakit gout artritis akan mempercepat 
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proses penyembuhan serta setiap keluarga mampu memberikan 

dukungan kepada klien. 

(2) Fungsi sosialisai 

 

Menjelaskan bagaimana sosialisasi yang terjadi dalam keluarga dan 

disekitar lingkungan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam 

bersosialisasi tidak ada batasan untuk klien selama itu tidak 

mengganggu kondisi penyakit klien dengan gout artritis. Interaksi 

sosial sangat di perlukan karena dapat mengurangi stress bagi klien. 

(3) Fungsi perawatan kesehatan 

 

menjelaskan sejauh mana keluarga menyediakan makanan, pakaian, 

perlu dukungan serta merawat anggota keluarga yang sakit. Sejauh 

mana pengetahuan keluarga mengenal sehat sakit. Kesanggupan 

keluarga dalam melaksanakan perawatan kesehatan dapat dilihat 

dari kemampuan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan 

keluarga, yaitu mampu mengenal masalah kesehatan, mengambil 

keputusan untuk melakukan tindakan, melakukan perawatan 

kesehatan pada anggota keluarga yang sakit, menciptakan 

lingkungan yang dapat meningkatan kesehatan dan keluarga mampu 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang terdapat di lingkungan 

setempat. 

(4) Fungsi Reproduksi, menjelaskan tentang fungsi untuk 

mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga 

(5) Fungsi Ekonomi, menjelaskan tentang memenuhi kebutuhan 

keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan 
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kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

7) Stress Dan Koping Keluarga 

 

(1) Stressor jangka pendek yaitu stressor yang dialami keluarga yang 

memerlukan penyelesaian dalam waktu kurang dari 5 bulan. 

(2) Stressorr jangka panjang yaitu stressor yang dialami keluarga yang 

memerlukan penyelesaian dalam waktu lebih dari 5 bulan. 

(3) Keadaan emosi misal (marah, sedih, ketakutan putus asa, stress), 

kurangnya interaksi dengan orang lain misal lebih senang 

menyendiri, menarik diri dari lingkungan sekitar misal mengurung 

diri dan tidak mau bertemu dengan siapapun, konflik dengan 

keluarga, penurunan harga diri misal sering insecure terhadap 

dirinya sendiri, gangguan gambaran diri. 

(4) Kemampuan keluarga berespon terhadap situasi/ stressor 
 

(5) Strategi koping yang digunakan keluarga bila menghadapi 

permasalahan. 

(6) Strategi adaptasi fungsional yang digunakan bila menghadapi 

permasalah 

8) Spiritual, menjelaskan tentang ketaatan beribadah, kepercayaan yang 

berlawanan dengan kesehatan misal selain dengan membawa ke rumah 

sakit keluarga juga membawa ke dukun. 

9) Riwayat Kesehatan Keluarga, menjelaskan tentang riwayat kesehatan 

masing-masing anggota keluarga, keluarga berencana/KB yang 

digunakan, Imunisasi serta tumbuh kembang dari anak 
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10) Pola Aktifitas Keluarga Sehari-hari, menjelaskan tentang pola makan 

sehari-hari normalnya 3 x/hari, pola minum normalnya 2 liter/hari, 

istirahat/ tidur normalnya 8 jam/hari, pola BAK/BAB, kebersihan diri 

dan olahraga. 

11)  Faktor Resiko Masalah Kesehatan, menjelaskan tentang ketaatan periksa 

kesehatan, sosial ekonomi kurang, rumah/lingkungan tidak harmonis 

atau adanya konflik dalam keluarga, mengkonsumsi alkohol/obat dan zat 

adiktf, obesitas, kurang gizi, merokok, minum kopi, konsumsi garam dan 

gula berlebih. 

12) Pemeriksaan Fisik Keluarga, menjelaskan tentang pemeriksaan fisik oleh 

seluruh angota keluarga meliputi (ayah, ibu, anak 1, anak 2, dan anggota 

keluarga yang lain), pemeriksaan fisik keluarga bersifat head to toe: 

(1) Keadaan Umum, biasanya klien dengan asam urat cenderung 

lemah 

(2) Kesadaran : Composmentis 

 

(3) TTV : 

 

(1)) Tekanan darah 120/80 mmHg 

(2)) Nadi 60-100 x/menit 

(3)) Pernafasan 12-20 x/menit 

 

(4)) Suhu 36,5-37,5 C 

 
(4) Kepala 

 

(1)) Rambut : persebaran rambut merata, tidak ada kebotakan, 

warna rambut hitam 

(2)) Mata : pupil isokor, tidak memakai alat bantu, tidak anemis 
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(3)) Hidung : simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, 

tidak ada nyeri tekan 

(4)) Mulut : tidak sumbing, bibir simetris, tidak ada susah 

menelan, gigi tidak caries, tidak ada pembesaran kelenjar 

tiroid. 

(5) Dada/Thorax 

 

(1)) Inspeksi : dada simetris, tidak ada reraksi otot bantu nafas, 

tidak terjadi sesak nafas, pola nafas teratur tidak menggunakan 

alat bantu nafas, tidak ada luka, tidak terdapat sianosis 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, vocal fremitus sama, tidak ada 

peningkatan JVP 

(3)) Perkusi : paru resonan dan pekak untuk jantung 

 

(4)) Auskultasi : suara nafas reguler, tidak ada suara nafas 

tambahan seperti wheezing dan ronchi, dan S1-S2 tunggal 

untuk jantung, tidak ada suara jantung tambahan mur-mur 

dan galop 

(6) Perut/Abdomen 
 

(1)) Inspeksi : tidak distensi abdomen 

 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak kembung 

(3)) Perkusi : normalnya timpany 

(4)) Auskultasi : normal bising usus 5-35 x/menit 

 

(7) Genetalia/Anus 

 

(1)) Inspeksi : tidak ada keluar cairan, tidak ada benjolan 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan 
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(8) Ekstermitas 

 

(1)) Inspeksi : biasanya terdapat edema di daerah pergelangan 

kaki, lutut, pergelangan tangan pada penderita asam urat 

(2)) Palpasi : akral hangat, pada penderita asam urat biasanya 

mengeluh nyeri pada daerah yang terkena asam urat 

13) Tingkat Kemandirian Keluarga, (Depkes, 2006) meliputi”: 

 

(1) Keluarga mandiri tingkat I 

 

(1)) Menerima petugas perawatan kesehatan kom 

 

(2)) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai 

dengan rencana keperawatan 

(2) Keluarga Mandiri Tingkat II 

 

(1)) Menerima petugas perawatan kesehatan kom 

 

(2)) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai 

dengan rencana keperawatan 

(3)) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara 

benar 

(4)) Melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang 

dianjurkan 

(3) Keluarga Mandiri Tingkat III 

 

(1)) Menerima petugas perawatan kesehatan kom 

 

(2)) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai 

dengan rencana keperawatan 

(3)) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara 

benar 
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(4)) Melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang 

dianjurkan 

(5)) Memanfaatkan fasilitas yankes secara aktif 

 

(6)) Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif 

 

(4) Keluarga Mandiri Tingkat IV 

 

(1)) Menerima petugas perawatan kesehatan kom 

 

(2)) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai 

dengan rencana keperawatan 

(3)) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara 

benar 

(4)) Melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang 

dianjurkan 

(5)) Memanfaatkan fasilitas yankes secara aktif 

 

(6)) Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif 

(7)) Melaksanakan tindakan promotif secara aktif 

14) Harapan Keluarga, menjelaskan tentang harapan keluarga kedepannya 

terhadap kesehatan yang ada yaitu agar masalah tersebut bisa diatasi 

tanpa gangguan kesehatan dan keluarga dapat melakukan aktifitas sehari- 

hari 
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15) Skoring (Penentuan Prioritas Masalah) 

Tabel 2.1 skoring prioritas masalah 

No. Kriteria Nilai Bobot 

1. Sifat masalah   

 Aktual 3 1 

 Resiko tinggi 2  

 Potensia 1  

2. Kemungkinan masalah untuk diubah :   

 Tinggi 2 2 

 Sedang 1  

 Rendah 0  

3. Potensial masalah untuk dicegah   

 Tibggi 3 1 

 Cukup 2  

 Rendah 1  

4. Menonjolnya masalah :   

 Masalah berat, harus segera ditangani 2 1 

 Ada masalah, tetapi tidak perlu ditangani 1  

 Masalah tidak dirasakan 0  

Jumlah skor  

 
 

Proses skoring dilakukan untuk setiap diagnosis keperawatan dengan 

cara berikut ini: 

1) Tentukan skor untuk setiap kriteria yang telah dibuat. 

 

2) Selanjutnya skor dibagi dengan angka tertinggi yang dikalikan dengan 

bobot. Skor x bobot Angka tertinggi 

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

dengan seluruh bobot. 
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2.3.2 Diagnosa Keperawatan Keluarga 

 

Dari pengkajian asuhan keperawatan keluarga di atas maka diagnosa keperawatan 

keluarga yang mungkin muncul adalah : 

2.3.2.1 Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

pemahaman tentang informasi penyakit dan pengobatan 

2.3.2.2 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

konflik pengambilan keputusan 

2.3.2.3 Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, strategi 

koping tidak efektif, modifikasi tidak efektif 

2.3.2.4 Ketidakmampuan koping keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga menggunakan fasilitas kesehatan guna perawatan dan pengobatan 

(Nurarif, Kusuma, 2015) 
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2.2.3 Rencana Tindakan Keperawatan Keluarga 

 

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

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

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

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

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

2.2.3.1 Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

pemahaman tentang informasi penyakit dan pengobatan 

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama dua kali kunjungan rumah 

diharapkan keluarga pengetahuan keluarga tentang asam urat meningkat. 

Kriteria Hasil : 

 

1) Mampu mengidentifikasi dan mengontrol kondisinya. 

 

2) Adanya peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan proses perawatan. 

 

3) Rutin melakukan pemantauan kesehatannya. 

 

Intervensi : 

 

1) Bina hubungan saling percaya 

 

Rasional : Untuk menjalin keterikatan antara perawat dengan keluarga. 

 

2) Berikan informasi/ penyuluhan kesehatan terkait dengan kondisi anggota 

keluarga yang mengalami masalah kesehatan serta proses pengobatannya 

sesuai dengan keinginan penderita asam urat dan keluarganya. 

Rasional: Meningkatkan pengetahuan terkait proses penyakit dan 

pengobatannya. 

3) Sediakan informasi factual yang tepat dan sesuai kebutuhan 
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Rasional: Informasi yang factual dan sesuai kebutuhan akan membantu 

keluarga dan penderita asam urat untuk memahami kondisi dan proses 

pengobatan yang harus dijalani. 

4) Tanyakan kembali apa yang telah didiskusikan 

 

Rasional : untuk mengetahui pemahaman klien tentang penyakit asam urat 

 

 

2.2.3.2 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

konflik pengambilan keputusan 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama dua kali kunjungan rumah 

diharapkan keluarga mampu melaksanakan manajemen kesehatan 

keluarga dengan baik. 

Kriteria Hasil : 

 

1) Respon perilaku terhadap manajemen kesehatan pada keluarga membaik 

 

2) Perilaku yang kurang baik dalam pelaksanaan manajemen kesehatan pada 

keluarga berkurang. 

3) Keluarga berpatisipasi dalam perencanaan perawatan 

 

4) Keluarga berpartisipasi dalam menyediakan perawatan 

 

5) Keluarga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perawatan 

6) Keluarga mampu membuat keputusan ketika klien tidak dapat 

melakukannya 

7) keluarga mampu berpatisipasi dalam pengambilan keputusan bersama 

dengan klien 



45 
 

 

 

 

Intervensi : 

 

1) Bina hubungan saling percaya. 

 

Rasional: Untuk menjalin keterikatan antara perawat dengan keluarga. 

 

2) Identifikasi kemampuan anggota keluarga untuk terlibat dalam perawatan. 

 

Rasional: Untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam penyelesaian 

masalah kesehatan pada anggota keluarganya. 

3) Identifikasi harapan anggota keluarga terhadap kondisi anggota keluarga 

yang mengalami masalah kesehatan. 

Rasional: Untuk mengetahui outcome yang di inginkan oleh keluarga terkait 

dengan kondisi kesehatan anggota keluarganya yang mengalami masalah 

kesehatan. 

4) Dorong anggota keluarga dan penderita asam urat untuk membantu dalam 

mengembangkan rencana perawatan, termasuk hasil yang diharapkan dan 

pelaksanaan rencana perawatan. 

Rasional: Lebih mengarahkan keluarga untuk memaksimalkan 

pemberdayaan keluarga dalam menyelesaikan masalah kesehatan anggota 

keluarganya. 

5) Monitor keterlibatan keluarga dalam perawatan anggota keluarga yang 

mengalami masalah kesehatan. 

Rasional: Guna mengetahui tingkat keterlibatan keluarga dalam proses 

perawatan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. 

6) Berikan informasi/ penyuluhan kesehatan terkait dengan kondisi anggota 

keluarga yang mengalami masalah kesehatan serta proses pengobatannya 

sesuai dengan keinginan penderita asam urat dan keluarganya. 
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Rasional: Meningkatkan pengetahuan terkait proses penyakit dan 

pengobatannya. 

7) Fasilitasi pemahaman aspek medis penderita asam urat pada anggota 

keluarga yang lainnya. 

Rasional: Untuk mencegah kondisi yang lebih buruk/ komplikasi terkait 

dengan kondisi penderita asam urat saat ini. 

8) Fasilitasi manajemen aspek medis penyakit dengan anggota keluarga. 

 

Rasional: Untuk membantu keluarga dan penderita asam urat dalam 

mengendalikan perkembangan penyakitnya. 

 
 

2.2.3.3 Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, strategi 

koping tidak efektif, memodifikasi lingkungan. 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama dua kali kunjungan rumah 

diharapkan adanya proses pemeriharaan kesehatan lebih efektif dalam 

merawat anggota keluarga yang sakit. 

Kriteria : 

 

1) Keluarga mengetahui tentang diit apa saja yang harus dijalani 

 

2) Meningkatkan kepatuhan dalam pemeliharaan kesehatan. 

 

3) Rutin melakukan pemantauan kesehatannya. 

 

4) Melakukan aktivitas yang disarankan untuk meningkatkan kesehatannya 
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Intervensi : 

 

1) Sediakan informasi factual yang tepat dan sesuai kebutuhan 

 

Rasional: Informasi yang factual dan sesuai kebutuhan akan membantu 

keluarga dan penderita asam urat untuk memahami kondisi dan proses 

pengobatan yang harus dijalani. 

2) Fasilitasi pemahaman aspek medis penderita asam urat pada anggota 

keluarga yang lainnya. 

Rasional: Untuk mencegah kondisi yang lebih buruk/ komplikasi terkait 

dengan kondisi penderita asam urat saat ini. 

3) Fasilitasi manajemen aspek medis penyakit dengan anggota keluarga. 

 

Rasional: Untuk membantu keluarga dan penderita asam urat dalam 

mengendalikan perkembangan penyakitnya. 

 
 

2.2.3.4 Ketidakmampuan koping keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga menggunakan fasilitas kesehatan guna perawatan dan pengobatan 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama dua kali kunjungan rumah 

diharapkan kemampuan koping keluarga meningkat terkait dengan 

penyakit dan memanfaatkan fasilitas kesehatan 

Kriteria hasil : 

 

1) keluarga mengetahui dan tau harus kemana mereka harus meminta 

pertolongan untuk perawatan dan pengobatan penyakit asam urat 

2) Keluarga dan klien mampu mengatasi masalah 

 

3) keluarga dapat menggunakan fasilitas kesehatan secara tepat 
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Intervensi : 

 

1) Bina hubungan saling percaya 

 

Rasional : Untuk menjalin keterikatan antara perawat dengan keluarga. 

 

2) Jelaskan pada keluarga kemana mereka dapat meminta pertolongan untuk 

perawatan dan pengobatan asam urat 

Rasional : agar keluarga bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan setempat 

 

3)  Identifikasi kemampuan anggota keluarga untuk terlibat dalam perawatan 

Rasional : untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam penyelesaian 

masalah kesehatan pada anggota keluarganya 

 
 

2.2.4 Implementasi keperawatan 

 

2.2.4.1 Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

pemahaman tentang informasi penyakit dan pengobatan 

1) Membina hubungan saling percaya 
 

2) Memberikan informasi/ penyuluhan kesehatan terkait dengan kondisi 

anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan serta proses 

pengobatannya sesuai dengan keinginan penderita asam urat dan 

keluarganya. 

3) Menyediakan informasi factual yang tepat dan sesuai kebutuhan 

 

4) Menanyakan kembali apa yang telah didiskusikan 
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2.2.4.2 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

pengambilan keputusan 

1) Membina hubungan saling percaya. 

 

2) Mengidentifikasi kemampuan anggota keluarga untuk terlibat dalam 

perawatan. 

3) Mengidentifikasi harapan anggota keluarga terhadap kondisi anggota 

keluarga yang mengalami masalah kesehatan. 

4) Mendorong anggota keluarga dan penderita asam urat untuk 

membantu dalam mengembangkan rencana perawatan, termasuk hasil 

yang diharapkan dan pelaksanaan rencana perawatan. 

5) Memonitor keterlibatan keluarga dalam perawatan anggota keluarga 

yang mengalami masalah kesehatan. 

6) Memberikan informasi/ penyuluhan kesehatan terkait dengan kondisi 

anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan serta proses 

pengobatannya sesuai dengan keinginan penderita asam urat dan 

keluarganya. 

7) Memfasilitasi pemahaman aspek medis penderita asam urat pada 

anggota keluarga yang lainnya. 

8) Memfasilitasi manajemen aspek medis penyakit dengan anggota 

keluarga. 
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2.2.4.3 Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, strategi 

koping tidak efektif 

1) Membina hubungan saling percaya 

 

2) Menyediakan informasi factual yang tepat dan sesuai kebutuhan 

 

3) Memfasilitasi pemahaman aspek medis penderita asam urat pada 

anggota keluarga yang lainnya. 

4) Memfasilitasi manajemen aspek medis penyakit dengan anggota 

keluarga. 

 
 

2.2.4.4 Ketidakmampuan koping keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga menggunakan fasilitas kesehatan guna perawatan dan pengobatan 

1) Membina hubungan saling percaya 

 

2) Menjelaskan pada keluarga kemana mereka dapat meminta pertolongan 

untuk perawatan dan pengobatan asam urat 

3) Mengidentifikasi kemampuan anggota keluarga untuk terlibat dalam 

perawatan 
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2.2.5 Evaluasi Keperawatan 

 

2.2.5.1 Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

pemahaman tentang informasi penyakit dan pengobatan 

1) Keluarga kooperatif 

 

2) Keluarga/ penderita asam urat mampu mengidentifikasi dan 

mengontrol kondisinya. 

3) Adanya peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan proses perawatan. 

 

4) Keluarga/ penderita asam urat secara rutin melakukan pemantauan 

kesehatannya. 

5) Keluarga/ penderita asam urat melakukan aktivitas yang disarankan 

untuk meningkatkan kesehatannya. 

6) Klien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan 

perawat 

 
 

2.2.5.2 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

konflik pengambilan keputusan 

1) Adanya respon perilaku terhadap manajemen kesehatan pada keluarga 

membaik. 

2) Berkurangnya perilaku yang kurang baik dalam pelaksanaan 

manajemen kesehatan. 

3) Keluarga berpartisipasi dalam perencanaan perawatan. 

 

4) Keluarga berpartisipasi dalam menyediakan perawatan. 

 

5) Keluarga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perawatan. 
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6) Keluarga mampu membuat keputusan ketika pasien tidak dapat 

melakukannya. 

7) Keluarga mampu berpatisipasi dalam pengambilan keputusan bersama 

dengan pasien. 

 
 

2.2.5.3 Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, strategi 

koping tidak efektif 

1) Keluarga kooperatif 

 

2) Meningkatkan kepatuhan dalam pemeliharaan kesehatan. 

 

3) Rutin melakukan pemantauan kesehatannya. 

 

4) Melakukan aktivitas yang disarankan untuk meningkatkan 

kesehatannya. 

2.2.5.4 Ketidakmampuan koping keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga menggunakan fasilitas kesehatan guna perawatan dan pengobatan 

1) Keluarga kooperatif 

 

2) keluarga tau harus kemana mereka harus meminta pertolongan untuk 

perawatan dan pengobatan penyakit asam urat 

3) Keluarga dan klien mampu mengatasi masalah kesehatan pada 

anggotanya 

4) keluarga menggunakan fasilitas kesehatan secara tepat 
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Adanya rasa 

penerimaan 

kurang 

Keluarga sering mengingatkan untuk minum 

obat dan pantangan 

Makanan tidak dipisahkan 

Kurangnya 

pengetahuan 

tentang penyakit 

Faktor Genentik, Lingkungan (diet tinggi purin, alkohol, obesitas), penyakit ginjal 

Kemampuan eksresi asam urat terganggu/menurun 

Asam urat dalam serum meningkat (hiperuresemia) 

Terapi : obat, pengaturan diet, latian fisik 

Menggunakan 

fasilitas/ 

pelayanan 

kesehatan 

dimasyarakat 

Memelihara, 

modifikasi 

lingkungan 

rumah yang 

sehat 

Merawat 

anggota 

keluarga 

yang sakit 

Mengambil 

keputusan 

mengenai 

tindakan 

kesehatan 

yang tepat 

Mengetahui 

masalah 

kesehatanan 

anggota 

keluarganya 

Tugas keluarga pada kesehatan 

Sudah mendapatkan informasi 

tentang masalah kesehatan 

anggota keluarga 

Kurang informasi 

Belum pernah mendapatkan informasi 

tentang masalah kesehatan anggota 

keluarga 

 

 

 

2.4 Kerangka Masalah 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Masalah 

(Nurarif & Kusuma, 2015) 

Gangguan metabolisme 

Ketidakefektifan manajemen kesehatan 

Ketidakma 

mpuan 

koping 

keluarga 

Klien yang sakit tidak mau mematuhi/ mengikuti 

pantangan/ pengobatan yang harus diikuti 

Ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan 



 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 

 

3.1 Pengkajian 

 

Data diambil pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 11.15 WIB dirumah Ny.S di desa 

banjar kemuning jl.udang 03/02 sedati sidoarjo 

3.1.1 Data Umum Keluarga 

 

1) Nama Kepala Keluarga : Tn.A 

 

2) Usia : 56 Tahun 

 

3) Agama : Islam 

 

4) Pendidikan : MI 

 

5) Pekerjaan : Nelayan 

 

6) Suku/ Bangsa : Indonesia 

 

7) Alamat : Banjar Kemuning jl.Udang 03/02 

Sedati Sidoarjo 

8) Komposisi Keluarga : 

 

Tabel 3.1 Komposisi Keluarga 

 

No. Nama Usia Jenis 

Kelamin 
Tanggal Lahir 

Pendidikan Pekerjaan Keterangan 

1. Tn.A 56 Thn LK 36 Januari 1965 MI Nelayan Ayah 

2 Ny.S 51 Thn PR 16 September 1970 MI Pedagang Ibu 

3 An.N 20 Thn PR 14 Agustus 2000 SMA Tidak 

Bekerja 

Anak 1 
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9) Tipe Keluarga : keluarga termasuk tipe keluarga inti yang terdiri 

 

dari ayah, ibu, anak 

 

10) Genogram 

 

Gambar 3.1 Genogram 
 

: Laki-Laki 

 : Perempuan 

: Meninggal 

 

: Satu Rumah 

: Klien 

11) Sifat Keluarga 

 

1) Pengambilan keputusan : keluarga mengatakan yang mengambil 

keputusan adalah Ny.S 

2) Kebiasaan sehari-hari 

 

(1) Kebiasaan tidur/istirahat : keluarga mengatakan semua anggota 

keluarganya tidur  8 jam sehari, kecuali anaknya yang selalu 

main hp setiap malam 

(2) Kebiasaan rekreasi : keluarga mengatakan tidak pernah/ jarang 

berekreasi 

(3) Kebiasaan makan keluarga : keluarga mengatakan kalau selalu 

makan dirumah/ masak sendiri 
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12) Status Sosial Ekonomi Keluarga 

 

(1) Total pendapatan keluarga perbulan : keluarga mengatakan 

pendapatan bisa diatas 2000.000 perbulan 

(2) Apakah penghasilan keluarga mencukupi untuk biaya sehari-hari : 

keluarga mengatakan iya cukup 

(3) Apakah keluarga mempunyai tabungan : keluarga mengatakan iya 

punya tabungan yang berupa arisan 

(4) Apakah ada anggota keluarga yang membantu keuangan dalam 

keluarga : keluarga mengatakan tidak 

(5) Siapa yang mengolah keuangan dalam keluarga? : keluarga 

mengatakan Ny.S yang mengelola keuangan 

(6) Adakah dana yang disiapkan keluarga untuk masalah kesehatan 

anggota keluarga? : keluarga mengatakan tidak ada 

(7) Untuk penanganan masalah kesehatan anggota keluarga, dana 

diperoleh dari mana? : keluarga mengatakan BPJS 

(8) Aktivitas rekreasi 

 

13) Kebiasaan Keluarga Terkait dengan Kesehatan (Baik Secara Kesukuan/ 

Kebudayaan/Agama) : keluarga mengatakan kalau ada anggota 

keluarga yang sakit langsung dibawa ke rumah sakit 

14) Aktivitas Rekreasi 

 

(1) Kebiasaan rekreasi keluarga : keluarga mengatakan tidak tentu 

 

(2) Penggunaan waktu senggang : keluarga mengatakan menonton tv 

dan untuk anaknya biasanya bermain hp 
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3.1.2 Riwayat dan Tahap Perkembangan keluarga 

 

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini : keluarga saat ini berada pada 

tahap keluarga dengan anak remaja 

2) Tugas perkembangan keluarga : keluarga mengatakan dapat dijalankan 

dengan baik, selalu menjalin komunikasi dengan baik bersama sang anak 

dan juga memenuhi semua kebutuhannya 

3) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi : keluarga 

mengatakan tidak ada, semua sudah terpenuhi. 

4) Riwayat keluarga inti : keluarga mengatakan memiliki riwayat asam urat 

sudah lama 

5) Riwayat keluarga sebelumnya (pihak suami dan istri) : keluarga 

mengatakan ada riwayat diabetes dari pihak istri 

 
 

3.1.3 Lingkungan 

 

1) Perumahan 

 

(1) Jenis rumah permanen, Status rumah milik pribadi 

 

(2) Luas bangunan 10 x 6 M



(3) Atap rumah genteng 

 

(4) Ventilasi rumah ada luasnya >10% luas lantai 

 

(5) Tinggi langit-langit rumah 3 M dari lantai 

 

(6) Cahaya dapat masuk rumah pada siang hari 

 

(7) Penerangan berupa listrik 

 

(8) Lantai keramik 

 

(9) Kondisi kebersihan rumah secara keseluruhan bersih 
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2) Denah rumah 
 

Gambar 3.2 Denah Rumah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Pengolahan sampah 

 

(1) Keluarga mempunyai tempat pembuangan sampah 

 

(2) Pengolahan sampah rumah tangga dengan cara diambil petugas 

setiap hari 

4) Sumber air 
 

(1) Sumber air yang digunakan keluarga yaitu PDAM 

 

(2) Sumber air minum yang digunakan oleh keluarga berupa air isi ulang 

 

5) Jamban keluarga 

 

(1) Keluarga mempunyai WC sendiri yang berjenis leher angsa 

 

(2) Jarak antara sumber air dengan penampungan tinja <10 Meter 

 

6) Pembuangan air limbah : keluarga tidak mempunyai saluran pembuangan 

air limbah (air kotor) biasanya dibuang di selokan 

7) Fasilitas sosial dan fasilitas kesehatan 

 

(1) Ada perkumpulan sosial dalam kegiatan di masyarakat setempat 

berupa karang taruna, posyandu, kegiatan jam’iyah 
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(2) Ada fasilitas kesehatan dimasyarakat setempat berupa bidan desa 

dan Keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut karena 

lebih dekat dari rumah dan bisa ditembuh dngan mengunakan sepeda 

motor 

8) Sarana komunikasi dan transportasi : keluarga mengatakan kalau 

komunikasi dalam keluarga menggunakan HP anaknya, sedangkan kalau 

transportasi menggunakan sepeda motor 

9) Fasilitas hiburan (TV, radio, dll) : keluarga mengatakan kalau fasilitas 

hiburannya berupa menonton TV 

10) Fasilitas pelayanan kesehatan : keluarga mengatakan kalau fasilitas 

kesehatan berupa bidan desa dan sangat terjangkau serta tempatnya 

strategis 

 
 

3.1.4 Sosial 

 

1) Karakteristik tetangga dan komunitas : keluarga mengatakan tinggal 

dilingkungan kominitas yang padat penghuni 

2) Mobilitas geografis keluarga : keluarga mengatakan kalau selama 

menikah sampai sekarang tidak pernah berpindah-pindah tempat 

3) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat : keluarga 

mengatakan kalau kebiasaan untuk berkumpul dengan tetangga biasanya 

dilakukan pada sore sampai malam hari 

4) Sistem pendukung keluarga : keluarga mengatakan kalau semua 

keluarganya saling mendukung satu sama lain, jika ada yang berbeda 

pendapat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. 
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3.1.5 Sruktur Keluarga 

 

1) Pola komunikasi keluarga : keluarga mengatakan kalau berkomunikasi 

dengan baik dan saling terbuka satu sama lain 

2) Struktur kekuatan keluarga : keluarga mengatakan kalau saling 

menguatkan satu sama lain 

3) Struktur peran : tidak ada masalah, semua sudah menjalankan tugasnya 

sesuai peran masing-masing 

4) Nilai dan norma keluarga : tidak ada konflik nilai 

 

 

3.1.6 Fungsi Keluarga 

 

1) Fungsi afektif : berfungsi, keluarga mengatkan kalau saling menyayangi 

satu sama lain dan selalu memberi dukungan padanya 

2) Fungsi sosialisasi : berfungsi, keluarga mengatakan kalau semua anggota 

keluarganya berinteraksi sosial dengan baik 

3) Fungsi perawatan kesehatan : 

 

(1) Mengenal masalah kesehatan : tidak baik, keluarga mengatakan 

kalau tidak mengetahui apa itu arti dari asam urat, penyebab, 

pencegahannya, tanda gejala serta penatalaksanaanya dan pasien 

tampak kebinngungan ketika ditanya 

(2) Memutuskan untuk merawat : Baik, keluarga mengatakan selalu 

mengingatkan untuk mengontrol rutin kesehatannya agar tidak 

terjadi komplikasi lebih lanjut. 
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(3) Mampu merawat : keluarga mengatakan kalau mampu merawat 

apabila ada salah satu anggota keluarganya yang sakit dengan cara 

mengingatkan untuk selalu minum obat tepat waktu. 

(4) Modifikasi lingkungan : keluarga mengatakan kalau makan masih 

jadi satu dan tidak terkontrol dan hasil pemeriksaan kadar asam urat 

di faskes terdekat menunjukkan kadar asam urat 6 mg/dl 

(5) Memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada : baik, keluarga 

mengatakan kalau sering kontrol ke bidan desa 

4) Fungsi reproduksi : baik, keluarga mengatakan untuk mengendalikan 

jumlah anggota keluarga beliau tidak menggunakan KB melainkan 

operasi pengangkatan rahim 

5) Fungsi ekonoomi : baik, keluarga mengatakan kalau ekonomi 

keluarganya berjalan dengan baik dan serba berkecukupan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 

 
 

3.1.7 Stress dan Koping Keluarga 

 

1) Pola koping : efektif 

 

2) Stressor jangka pendek dan jangka panjang : keluarga mengatakan kalau 

pernah mengalami stressor jangka pendek karena perbedaan pendapat 

dengan suaminya itupun berlangsung hanya sekitar satu minggu untuk 

menyelesaikannya, sedangkan untuk stressor jangka panjang tidak 

pernah 

3) Keadaan emosi saat ini : baik, tidak marah, tidak sedih, tidak sedang 

ketakutan, tidak sedang putus asa, tidak sedang stress 
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4) Kurang interaksi dengan orang lain : keluarga mengatakan tidak 

 

5) Menarik di dengan lingkungan sekitar : keluarga mengatakan tidak 

 

6) Konflik dengan keluarga : keluarga mengatakan tidak ada konfik 

 

7) Penurunan harga diri : keluarga mengatakan tidak ada penurunan harga 

diri 

8) Gangguan gambaran diri : keluarga mengatakan tidak ada gangguan 

gambaran diri 

9) Strategi koping yang digunakan : keluarga mengatakan kalau setiap ada 

masalah selalu di selesaikan dengan kepala dingin 

10) Strategi adaptasi disfungsional : keluarga mengatakan kalau setiap ada 

masalah selalu dihadapi dengan musyawarah bersama anggota keluarga 

 
 

3.1.8 Spiritual 

 

1) Taat beribadah : ya, keluarga mengatakan kalau beliau dan suaminya 

selalu taat beribadah tetapi tidak dengan anaknya masih sering lalai 

2) Kepercayaan yang berlawanan dengan kesehatan : tidak 

 

3) Distress spiritual : tidak 

 

 

3.1.9 Riwayat kesehatan keluarga 

 

1) Riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga 

 

(1) Ayah : Tn.A mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit apapun 

 

(2) Ibu : Ny.S mengatakan beliau hanya memiliki riwayat penyakit asam 

urat 
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(3) Anak : An.N mengatakan kalau dirinya tidak memiliki riwayat 

penyakit apapun 

2) Keluarga berencana : Ny.S mengatakan kalau dirinya dulu pernah KB 

berupa Pil 

3) Imunisasi : keluarga mengatakan kalau anaknya sudah di imunisasi 

 

4) Tumbuh kembang : keluarga mengatakan kalau anaknya bertumbuh 

kembang dengan baik tetapi Tn.A dan Ny.S masih belum mengetahui 

tentang apa saja tumbuh kembang anak itu mereka kira tumbuh kembang 

itu hanya tumbuh dari bayi menjadi besar 

 
 

3.1.10 Pola Aktifitas keluarga Sehari-hari 

 

1) Pola makan : keluarga mengatakan kalau semua anggota keluarganya 

makan dengan baik yaitu 3x kadang 2x 

2) Pola minum : keluarga mengatakan kalau minum dengan baik yaitu 2 

liter sehari 

3) Istirahat/tidur keluarga mengatakan kalau pola tidur keluarganya 

biasanya  8 jam sehari 

4) Pola BAK : keluarga mengatakan kalau pola BAK tergantung dari 

minumnya kalau minum banyak pasti bakal sering BAK tapi kalau 

sedikit minumnya pasti jarang BAK 

5) Pola BAB : keluarga mengatakan BAB 1x 
 

6) Pola kebersihan diri : keluarga mengatakan kalau mandi 2x sehari pagi 

dan sore hari 

7) Olah raga : keluarga mengatakan kalau jarang berolah raga 
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3.1.11 Faktor Resiko Masalah Kesehatan 

 

1) Tidak pernah/ jarang periksa kesehatan : keluarga mengatakan kalau dia 

sering periksa kesehatan seperti untuk mengontrol kadar asam uratnya 

2) Sosial ekonomi kurang : keluarga mengatakan tidak ada masalah 

terhadap sosial dan ekonominya 

3) Rumah/ lingkungan tidak sehat : keluarga mengatakan kalau tidak ada 

masalah terhadap lingkungannya semuanya sudah dijaga kebersihannya 

4) Hubungan keluarga tidak harmonis : keluarga mengatakan kalau 

keluarganya harmonis 

5) Mengkonsumsi alkohol/ obat dan zat adiktif : keluarga mengatakan 

kalau dalam keluarganya tidak ada yang mengkonsumsi alkohol/ obat 

dan zat adiktif 

6) Obesitas : keluarga mengatakan hanya Ny.S yang memiliki berat badan 

berlebih 

7) Status gizi kurang : keluarga mengatakan kalau dalam keluarganya tidak 

ada yang kekurangan gizi 

8) Merokok : keluarga mengatakan kalau dalam keluarganya tidak ada yang 

merokok 

9) Minum kopi : keluarga mengatakan kalau dalam keluarganya tidak ada 

yang minum kopi 

10) Mengkonsumsi garam berlebih : keluarga mengatakan tidak 

 

11) Mengkonsumsi gula berlebih : keluarga mengatakan tidak 
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3.1.12 Pemeriksaan Fisik Keluarga 

 

1) Pemeriksaan fisik bapak 

 

(1) Kadaan umum : baik 

 

(2) Kesadaran : composmentis 

 

(3) Tanda-tanda vital 

 

(1)) Tekanan darah : 120/80 Mmhg 

(2)) Nadi : 80 x/menit 

(3)) Pernafasan : 21 x/menit 

 

(4)) Suhu : 36,7 C 

 
(4) Kepala 

 

(1)) Rambut : persebaran rambut merata, sedikit ada kebotakan, 

warna rambut hitam dan sedikit ada uban, rambut bersih 

(2)) Mata : simetris, tidak ada benjolan, pupil isokor, penglihatan 

kabur tetapi tidak memakai alat bantu penglihatan, tidak anemis, 

sklera tidak ikterus 

(3)) Hidung : simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, tidak 

ada nyeri tekan, tidak ada gangguan penciuman 

(4))Telinga : simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, tidak 

ada nyeri tekan, pendengaran baik 

(5))Mulut : tidak sumbing, bibir simetris, tidak ada gangguan 

menelan, gigi caries, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid 
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(5) Dada/thorax 

 

(1)) Inspeksi : bentuk dada normal dan simetris, tidak ada retraksi 

otot bantu nafas, tidak ada luka, tidak sianosis, tidak ada nyeri 

dada 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, vokal fremitus sama antara 

kanan dan kiri, tidak ada peningkatan JVP 

(3)) Perkusi : resonan untuk paru-oaru, pekak untuk jantung 

 

(4)) Auskultasi : vesikuler seluruh lapang paru, S1-S2 tunggal untuk 

jantung, tidak ada bunyi nafas tambahan seperti wheezing dan 

ronky untuk paru-paru, dan tidak ada bunyi jantung tambahan 

seperti mur-mur dan galop 

(6) Perut/ abdomen 

 

(1)) Inspeksi : tidak ada distensi abdomen 

 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak kembung 

(3)) Perkusi : timpany 

(4)) Auskultasi : bising usus 13 x/menit 

 

(7) Genetalia/anus : tidak ada masalah pada genetalia/anus 

 

(8) Ekstermitas : 

 

(1)) Inspeksi : kulit tidak ikterus, tidak ada nyeri, tidak ada edema, 

tidak ada luka, tidak pincang, tidak ada kelumpuhan 

(2)) Palpasi : akral hangat, tidak ada nyeri tekan, tidak ada 

krepitasi, keluatan otot 5 
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2) Pemeriksaan fisik ibu 

 

(1) Kadaan umum : sedikit lemah 

 

(2) Kesadaran : composmentis 

 

(3) Tanda-tanda vital 

 

(1)) Tekanan darah : 130/90 Mmhg 

(2)) Nadi : 92 x/menit 

(3)) Pernafasan : 24 x/menit 

 

(4)) Suhu : 36,5 C 

 
(4) Kepala 

 

(1)) Rambut : persebaran rambut merata, tidak ada ada kebotakan, 

warna rambut hitam dan sedikit ada uban, rambut bersih 

(2)) Mata : simetris, tidak ada benjolan, pupil isokor, penglihatan 

kabur tetapi tidak memakai alat bantu penglihatan, tidak 

anemis, sklera tidak ikterus 

(3)) Hidung : simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, 

tidak ada nyeri tekan, tidak ada gangguan penciuman 

(4)) Telinga : simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, 

tidak ada nyeri tekan, tidak ada gangguan pendengaran 

(5)) Mulut : tidak sumbing, bibir simetris, tidak ada gangguan 

menelan, gigi caries, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid 
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(5) Dada/thorax 

 

(1)) Inspeksi : bentuk dada normal dan simetris, tidak ada retraksi 

otot bantu nafas, tidak ada luka, tidak sianosis, tidak ada nyeri 

dada 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, vokal fremitus sama antara 

kanan dan kiri, tidak ada peningkatan JVP 

(3)) Perkusi : resonan untuk paru-oaru, pekak untuk jantung 

 

(4)) Auskultasi : vesikuler seluruh lapang paru, S1-S2 tunggal 

untuk jantung, tidak ada bunyi nafas tambahan seperti 

wheezing dan ronky untuk paru-paru, dan tidak ada bunyi 

jantung tambahan seperti mur-mur dan galop 

(6) Perut/ abdomen 

 

(1)) Inspeksi : tidak ada distensi abdomen 

 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak kembung 

(3)) Perkusi : timpany 

(4)) Auskultasi : bising usus 16 x/menit 

 

(7) Genetalia/anus : tidak ada masalah pada genetalia/anus 

 

(8) Ekstermitas 

 

(1)) Inspeksi : kulit tidak ikterus, terdapat nyeri di lutut kaki kanan 

dan kiri, nyeri seperti di tusuk-tusuk, dengan skala 5, nyeri 

biasanya terjadi pada saat malam hari, terdapat edema pada 

lutut, tidak ada luka, tidak ada kelumpuhan 

(2)) Palpasi : akral hangat, tidak ada nyeri tekan, tidak ada 

krepitasi, keluatan otot 
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3) Pemeriksaan fisik anak 

 

(1) Kadaan umum : baik 

 

(2) Kesadaran : composmentis 

 

(3) Tanda-tanda vital 

 

(1)) Tekanan darah : 110/70 Mmhg 

(2)) Nadi : 85 x/menit 

(3)) Pernafasan : 20 x/menit 

 

(4)) Suhu : 36,5 C 

 
(4) Kepala 

 

(1)) Rambut : persebaran rambut merata, tidak ada kebotakan, 

warna rambut hitam, rambut berketombe 

(2)) Mata : simetris, tidak ada benjolan, pupil isokor, penglihatan 

normal, tidak memakai alat bantu penglihatan, tidak anemis, 

sklera tidak ikterus 

(3)) Hidung : simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, 

tidak ada nyeri tekan, tidak ada gangguan penciuman 

(4)) Telinga : simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, 

tidak ada nyeri tekan, tidak ada gangguan pendengaran 

(5)) Mulut : tidak sumbing, bibir simetris, tidak ada gangguan 

menelan, gigi tidak caries, tidak ada pembesaran kelenjar 

tiroid 
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(5) Dada/thorax 

 

(1)) Inspeksi : bentuk dada normal dan simetris, tidak ada retraksi 

otot bantu nafas, tidak ada luka, tidak sianosis, tidak ada nyeri 

dada 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, vokal fremitus sama antara 

kanan dan kiri, tidak ada peningkatan JVP 

(3)) Perkusi : resonan untuk paru-oaru, pekak untuk jantung 

 

(4)) Auskultasi : vesikuler seluruh lapang paru, S1-S2 tunggal 

untuk jantung, tidak ada bunyi nafas tambahan seperti 

wheezing dan ronky untuk paru-paru, dan tidak ada bunyi 

jantung tambahan seperti mur-mur dan galop 

(6) Perut/ abdomen 

 

(1)) Inspeksi : tidak ada distensi abdomen 

 

(2)) Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak kembung 

(3)) Perkusi : timpany 

(4)) Auskultasi : bising usus 12 x/menit 

 

(9) Genetalia/anus : tidak ada masalah pada genetalia/anus 

 

(7) Ekstermitas 

 

(1)) Inspeksi : kulit tidak ikterus, tidak ada nyeri, tidak ada edema, 

tidak ada luka, tidak pincang, tidak ada kelumpuhan 

(2)) Palpasi : akral hangat, tidak ada nyeri tekan, tidak ada 

krepitasi, keluatan otot 5 



71 
 

 

 

 

3.1.13 Tingkat Kemandirian Keluarga 

Termasuk KM III : 

1) Menerima petugas perawatan kesehatan kom 

 

2)  Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana 

keperawatan 

3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar 

 

4) Melakukan perawatan sederhana sesuai dengan yang dianjurkan 

 

5) Memanfaatkan fasilitas yankes secara aktif 

 

6) Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif 

 

 

3.1.14 Harapan Keluarga : keluarga Ny.S mengatakan harapan dari keluarganya 

yaitu agar masalah cepat teratasi dan dapat melakukan aktifitas seperti 

biasanya 
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3.2 Analisa Data 

 

Tabel 3.2 Analisa Data pada Ny.S dengan masalah kesehatan Gout Arthritis didesa 

banjar kemuning sedati sidoarjo 

 

 
No. 

 
PENGELOMPOKAN DATA 

KEMUNGKINAN 

PENYEBAB 

MASALAH 

KEPERAWA 

TAN 

1. Ds: keluarga Ny.S mengatakan 

kalau tidak tau apa itu arti 

dari asam urat, penyebab, 

pencegahannya, tanda gejala 

serta penatalaksanaanya 

Do: 

- keluarga tampak 

kebingungan pada saat 

ditanya 

ketidak mampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

kurang 

pengetahuan 

2. Ds: keluarga mengatakan kalau 

Ny.S makan masih jadi satu 

dan tidak terkontrol 

Do: 

- hasil kadar asam urat dari cek 

faskes terdekat menunjukkan 

6 mg.dl 

- pasien tampak lemah, 

- pembengkakan daerah lutut, 

- nyeri sekitar lutut dengan 

skala 5 dan nyeri terjadi pada 

malam hari 

Ketidakmampuan 

keluarga 

memodifikasi 

lingkungan 

Ketidakefektifa 

n pemeliharaan 

kesehatan 
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3.3 Diagnosa Keperawatan 

 

1. Kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan 

2. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 
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SKORING (PENENTUAN PRIORITAS MASALAH) 

 

Diagnosa Keperawatan : Kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidak 

mampuan keluarga mengenal masalah kesehatan 

Tabel 3.3 skoring (penentuan prioritas masalah) 

 

No 

. 
Kriteria Nilai Bobot Skoring Pembenaran 

1. Sifat masalah 

Aktual 

Resiko tinggi 

Potensial 

 
3 

2 

1 

 
1 

 
3/3 x 1 

= 1 

Keluarga dan Ny.S tidak 

mengetahui tentang penyakit 

asam urat dan diit yang baik 

untuk Ny.S 

2. Kemungkinan masalah 

untuk diubah : 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

 

 

2/2 x 2 

= 2 

Masalah dapat mudah di ubah 

dengan keinginan keluarga 

untuk mencapai kesehatan 

3. Potensial masalah untuk 

dicegah : 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

 

 

3/3 x 1 

= 1 

Masalah untuk dicegah tinggi 

karena keingintahuan 

keluarga dan ny.S sangat 

besar untuk mengetahui apa 

itu asam urat serta diit yang 

baik untuk masalahnya 

4. Menonjolnya masalah : 

Masalah berat, harus 

segera ditangani 

Ada masalah, tetapi 

tidak perlu ditangani 

Masalah tidak dirasakan 

 
2 

 
 

1 

 
 

0 

 
1 

 
2/2 x 1 

= 1 

Keluarga menyadari masalah 

dan ingin segera menangani 

agar kesehatan dengan cepat 

dicapai 

Jumlah Skor 5 
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SKORING (PENENTUAN PRIORITAS MASALAH) 

 

Diagnosa Keperawatan : Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan 

dengan Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 

Tabel 3.4 skoring (penentuan prioritas masalah) 

 

No 

 

. 

 

Kriteria 

 

Nilai 

 

Bobot 

 

Skoring 

 

Pembenaran 

1. Sifat masalah 

Aktual 

Resiko tinggi 

Potensial 

 
3 

2 

1 

 
1 

 
3/3 x 1 

= 1 

Ny.S makan masih 

sembarangan dan tidak 

terkontrol 

2. Kemungkinan masalah 

untuk diubah : 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

 

 

2/2 x 2 

= 2 

Masalah dapat diubah dengan 

keinginan Ny.S untuk 

sembuh 

3. Potensial masalah untuk 

dicegah : 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

 

 

3/3 x 1 

= 1 

Masalah untuk dicegah tinggi 

karena keinginan Ny.S untuk 

menurunkan kadar asam 

uratnya 

4. Menonjolnya masalah : 

Masalah berat, harus 

segera ditangani 

Ada masalah, tetapi 

tidak perlu ditangani 

Masalah tidak dirasakan 

 
2 

 
 

1 

 
 

0 

 
1 

 
2/2 x 1 

= 1 

Ny.S menyadari masalah dan 

ingin segera menangani agar 

tidak terjadi komplikasi lebih 

lanjut 

Jumlah Skor 5 
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3.4 Intervensi Keperawatan 

 

Tabel 3.5 intervensi keperawatan Keperawatan pada Ny.S dengan masalah kesehatan Gout Arthritis didesa banjar kemuning sedati sidoarjo 

 

No 

. 

Diagnosa 

Keperawatan 

Keluarga 

Tujuan Kriteria/evaluasi  
Rencana intervensi 

Umum Khusus Kriteria Standard 

1. kurang 

pengetahuan 

berhubungan 

dengan ketidak 

mampuan 

keluarga 

mengenal 

masalah 

kesehatan 

setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2x kunjungan 

rumah diharapkan 

keluarga yang 

menderita asam urat 

mengetahui tentang 

penyakitnya 

1. Keluarga dapat menjelaskan 

kembali pengertian asam 

urat 

2. Keluarga dapat menjelaskan 

kembali apa saja tanda dan 

gejala asam urat 

3. Keluarga dapat menjelaskan 

kembali tentang apa saja 

pencegahan dan 

penatalaksaaan asam urat 

4. Keluarga melaporkan 

mampu mengidentifikasi 

dan mengontrol kondisinya 

Kognitif 

 

 

 

 

 

 
Afektif 

 

 

 

 

Psikomotor 

K: keluarga Mampu 

menjelaskan pengertian, tanda 

dan gejala, pencegahan asam 

urat, penatalaksanaan asam 

urat 

A: keluarga melaporkan kalau 

sudah memahami tentang asam 

urat dan mempu mengontrol 

kondisinya 

P: keluarga mau 

mendemonstrasikan tindakan 

pencegahan asam urat seperti 

makanan yang harus dihindari, 

1. Jelaskan pada 

keluarga tentang 

pengertian asam urat 

2. Jelaskan pada 

keluarga tentang tanda 

dan gejala asam urat 

3. Jelaskan pada 

keluarga tentang 

pencegahan asam urat 

4. Jelaskan pada 

keluarga tentang 

penatalaksanaan asam 

urat 
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   5. Adanya peningkatan 

kepatuhan dalam 

pelaksanaan proses 

perawatan 

 

 

Perubahan 

Fungsi 

serta rutin melakukan 

pemantauan kesehatan 

Pf: keluarga tampak sudah 

tidak kebingungan 

5. Observasi kembali apa 

yang sudah 

didiskusikan 

2. Ketidak 

efektifan 

pemeliharaan 

kesehatan 

berhubungan 

dengan 

Ketidakmampu 

an keluarga 

memodifikasi 

lingkungan 

Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 2x kunjungan 

rumah diharapkan 

keluarga dapat mampu 

memodifikasi 

lingkungan dengan 

baik 

1. Mampu memahami apa saja 

diit yng harus dijalani dan 

yang harus dihindari 

2. Meningkatkan kepatuhan 

dalam pemeliharaan 

kesehatan 

3. Rutin melakukan 

pemantauan kesehatan 

4. Melakukan aktifitas yang 

disarankan untuk 

peningkatan kesehatan 

Koqnitif 

 

 

 

 

Afektif 

 

 

 
Psikomotor 

 

 

 

 

Perubahan 

Fungsi 

K: Ny.S mampu menjelaskan 

kembali tentang diit yang harus 

dijalani dan dihindari pada 

penderita asam urat 

A: Ny.S melaporkan kalau pola 

makannya sedah mulai 

terkontrol 

P: Ny.S mampu 

mendemonstrasikan aktifitas 

yang disarankan untuk 

meningkatkan kesehatan 

Pf: hasil pemeriksaan kadar 

asam urat menurun, pasien 

tampak tidak lemah, nyeri 

berkurang 

1. Sediakan informasi 

tentang diit makanan 

untuk penderita asam 

urat serta yang 

dilarang untuk 

penderita asam urat 

2. Fasilitasi pemahaman 

aspek medis penderita 

asam urat pada 

anggota keluarganya 

3. Anjurkan pasien 

untuk selalu 

melakukan 

pemantauan 

kesehatan 
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3.5 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan 

Tabel 3.6 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan pada Ny.S dengan masalah kesehatan Gout Arthritis didesa banjar kemuning sedati 

sidoarjo 

 

 
No. 

Diagnosa Keperawatan 

Keluarga 

 
Tujuan Khusus 

 
Implementasi 

 
Evaluasi 

1. kurang pengetahuan 

berhubungan dengan 

ketidak mampuan 

keluarga mengenal 

masalah kesehatan 

1. Keluarga dapat menjelaskan 

kembali pengertian asam urat 

2. Keluarga dapat menjelaskan 

kembali tentang penyebab 

serta tanda dan gejala asam 

urat 

3. Keluarga dapat menjelaskan 

kembali tentang pencegahan 

dan penatalaksanaan asam urat 

4. Keluarga melaporkan mampu 

mengidentifikasi dan 

mengontrol kondisinya 

1. Menjelaskan pada 

keluarga tentang 

pengertian asam urat 

2. Menjelaskan pada 

keluarga tentang penyebab 

serta tanda dan gejala 

asam urat 

3. Menjelaskan pada 

keluarga tentang 

pencegahan dan 

penatalaksanaan asam urat 

S: keluarga mengatakan sudah mengetahui tentang 

pengertian, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan 

dan penatalaksanaan asam urat 

O: 

- keluarga tampak sudah tidak kebingungan 

- keluarga tampak kooperatif 

- keluarga mampu menyebutkan 3 dari 6 penyebab 

asam urat 

- keluarga mampu menyebutkan 3 dari 5 tanda dan 

gejala asam urat 

- keluarga mampu menyebutkan 2 dari 5 pencegahan 

asam urat 
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  5. Adanya kepatuhan 

peningkatan dalam 

penatalaksanaan proses 

perawatan 

4. Mengobservasi kembali 

apa yang sudah 

didiskusikan 

- keluarga mampu menyebutkan 2 dari 5 

penatalaksanaan asam urat 

A: tujuan tercapai 

P: intervensi dihentikan 

2. Ketidak efektifan 

pemeliharaan kesehatan 

berhubungan dengan 

Ketidakmampuan 

keluarga memodifikasi 

lingkungan 

1. Sediakan informasi faktual 

untuk memahami kondisinya 

2. Meningkatkan kepatuhan 

dalam pemeliharaan kesehatan 

3. Rutin melakukan pemantauan 

kesehatan 

4. Melakukan aktifitas yang 

disarankan untuk 

meningkatkan kesehatan 

5. Pemeriksaan kadar asam urat 

menurun, pasien tampak tidak 

lemah serta nyeri di lututnya 

berkurang 

1. Menyediakan informasi 

faktual seperti diit 

penderita asam urat dan 

makanan apa saja yang 

dilarang untuk penderita 

asam urat 

2. Memfasilitasi pemahaman 

aspek medis penderita 

asam urat pada 

keluarganya 

3. Menganjurkan pasien 

untuk selalu melakukan 

pementauan kesehatan 

pada faskes setempat 

S: keluarga mengatakan kalau mengetahui apa saja diit 

yang harus dijalani serta makanan yang harus di 

hindari oleh penderita asam urat 

O: 

- Ny.S tampak tidak lemah 

- hasil dari cek kesehatan di faskes setempat 

menunjukan kadar asam urat menurun menjadi 5,7 

mg/dl 

- nyeri berkurang 

A: tujuan tercapai 

P: intervensi dihentikan 



 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
 

Pada bab ini akan dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan 

keperawatan keluarga langsung pada Ny.S dengan masalah kesehatan Gout 

Arthritis di desa Banjar Kemuning Sedati Sidoarjo. 

4.1 Pengkajian 

 

Pada tahap pengumpulan data penulis tidak mengalami kesulitan karena 

penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud penulis yaitu untuk 

melaksanakan asuhan keperawatan keluarga pada klien dan keluarga secara 

terbuka, mengerti dan kooperatif. 

Pada teori identitas umur penderita dengan asam urat berdasarkan usia untuk 

wanita usia 45-55 tahun (Mubarak, 2012), data ini sama dengan kasus didapatkan 

bahwa klien seorang wanita berumur 51 tahun, pekerjaan pedagang. Menurut opini 

penulis teori dan kasus tidak ditemukan kesenjangan karena tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus didapatkan data sama. 

Pada Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga menurut (Friedman, 1998) 

di tinjauan pustaka didapat data Tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja 

adalah pengembangan terhadap remaja, memelihara komunikasi terbuka, 

mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga. Di tinjauan kasus 

didapatkan data, keluarga mengatakan tugas dapat dijalankan dengan baik, selalu 

menjalin komunikasi dengan baik bersama sang anak dan juga memenuhi semua 
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kebutuhannya, Menurut opini penulis tidak ditemukan kesenjangan karena di 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapatkan data yang sama. 

Pada data lingkungan menurut (Dinkes, 2005) di tinjauan pustaka, terdapat 

data memiliki sanitasi lingkungan yang baik seperti penyediaan air bersih, 

penggunaan jamban dan sarana pembuangan tinja dengan mambuat lubang ke 

dalam tanah sedalam 2,5–8 M, pembuangan limbah dan sampah yang baik adalah 

dengan cara dikumpulkan dan kemudian dilakukan pengangkutan, pencahayaan 

harus cukup pada waktu siang maupun malam hari, pencahayaan yang ideal adalah 

listrik atau lampu pada malam hari dan pada waktu pagi hari dari sumber sinar 

matahari.dinding rumah yang terbuat dari tembok, atap rumah yang terbuat dari 

genteng, ventilasi rumah yang baik berukuran 10%-20% dari luas lantai, lantai 

rumah yang terbuat dari ubin atau keramik. Di tinjauan kasus didapatkan data Jenis 

rumah pasien permanen, Luas bangunan 10 x 6 M2, Atap rumah dari genteng, 

Ventilasi rumah dengan luas >10% dari luas lantai, Tinggi langit-langit rumah 3 M 

dari lantai, pencahayaan pada pagi hari berupa cahaya matahari dan berupa listrik 

pada malam hari, Lantai rumah terbuat dari keramik, Kondisi kebersihan rumah 

secara keseluruhan bersih, Pengolahan limbah dan sampah Keluarga dikumpulkan 

ditempat sampah dan diambil petugas setiap hari, Sumber air yang digunakan 

keluarga yaitu PDAM, Sumber air minum yang digunakan oleh keluarga berupa air 

isi ulang, penggunaan jamban Keluarga yaitu berjenis leher angsa dan Jarak dengan 

tempat pembuangan tinja <10M. Menurut opini penulis di tinjauan pustaka dan 

kasus tidak dtemukan kesenjangan karena tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

didapatkan data sama. 
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Pada data Sosial ditinjauan pustaka menurut (Widyanto, 2014) terdapat data 

sosial atau komunitas adalah sebuah interaksi sosial yang dibangun dengan 

berbagai dimensi kebutuhan fungsional dan memiliki ritual serta kebiasaan, 

berdasarkan lokasi atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat dimana sekumpulan 

orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis, berdasarkan minat 

sekelompok orang yang mendirikan komunitas karena mempunyai ketertarikan dan 

minat yang sama misal agama, pekerjaan, suku, ras. Di tinjauan kasus didapatkan 

data keluarga mengatakan tinggal dilingkungan komunitas yang padat penghuni 

dan keluarga tidak pernah berpindah-pindah tempat selama menikah, interaksi di 

sekitar rumah Ny.S biasanya dilakukan pada sore sampai malam hari, dan keluarga 

Ny.S sering mengikui seperti pengajian serta yasinan dan diba’an. Menurut opini 

penulis tinjauan pustaka dan kasus memiliki kesamaan data. 

Pada data Struktur Keluarga di tinjauan pustaka (Padila, 2012) didapatkan 

data keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara 

orang dewasa yang hidup bersama dengan atau tanpa anak yang artinya dalam 

keluarga akan terjadi interaksi antar anggota keluarga yang mendalam sehingga 

kebutuhan kasih sayang, dihargai dan diterima apa adanya akan terpenuhi, nilai 

kehidupan yang penting adalah mengetahui peran masing-masing anggota keluarga, 

kejujuran, kepedulian dan keadilan. Di tinjauan kasus terdapatkan data Pola 

komunikasi keluarga baik dan saling terbuka satu sama lain, saling menyayangi dan 

menguatkan satu sama lain, peran anggota keluarga sudah menjalankan tugasnya 

sesuai perannya masing-masing.Menurut opini penulis pada tinjauan pustaka dan 

kasus tidak ditemukan kesenjangan karena didapatkan data sama antara keduanya. 
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Pada Fungsi Keluarga di tinjauan pustaka (Padila, 2012) didapatkan 

memberikan perhatian pada anggota keluarga yang lain, mengetahui setiap masalah 

kesehatan keluarga, membina sosialisasi yang baik. Di tinjauan kasus terdapatkan 

data kalau keluarga Ny.S saling menyayangi satu sama lain dan selalu memberi 

dukungan, semua anggota keluarganya berinteraksi sosial dengan baik, untuk 

Mengenal masalah kesehatan sedikit kurang baik karena keluarga Ny.S mengatakan 

tidak tau apa itu arti dari asam urat, pencegahannya, tanda gejala serta 

penatalaksanaanya, kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit cukup baik 

dengan cara mengingatkan untuk selalu minum obat tepat watu dan menjauhi 

makanan yang memicu asam urat tetapi NyS kalau makan masih jadi satu sama 

anggota keluarga yang lain dan tidak terkontrol. Menurut opini penulis pada 

tinjauan pustaka dan kasus ditemukan kesenjangan, karena kurangnya edukasidan 

pengetahuan,. 

Pada Pola Aktifitas Keluarga Sehari-hari di tinjauan pustaka (Gabriella, 2019) 

didapatkan makanan yang memicu asam urat yaitu makanan yang memiliki kadar 

purin yang tinggi seperti jeroan, makanan laut, alkohol,kelebihan berat badan.Di 

tinjauan kasus didapatkan data makan masih sembarangan dan tidak terkontrol, 

memiliki berat badan. Menurut opini penulis pada teori dan kasus tidak ditemukan 

kesenjangan di data teori karena didapatkan data sama antara keduanya. 

Pada pemeriksaan fisik kepala menurut (mubarak, 2012) di tinjauan pustaka 

terdapat data, rambut : persebaran rambut merata, tidak ada kebotakan, warna 

rambut hitam, mata : didapatkan pupil isokor, tidak memakai alat bantu, tidak 

anemis, hidung : didapatkan data simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, 

tidak ada nyeri tekan, telinga : didapatkan data simetris, tidak keluar cairan, tidak 
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ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, mulut : didapatkan data tidak sumbing, bibir 

simetris, tidak ada susah menelan, gigi tidak caries, tidak ada pembesaran kelenjar 

tiroid. pada tinjauan kasus didapatkan data : rambut (ditemukan persebaran rambut 

merata, tidak ada ada kebotakan, warna rambut hitan dan sedikit ada uban, rambut 

bersih), mata (ditemukan simetris, tidak ada benjolan, pupil isokor, penglihatan 

kabur tetapi tidak memakai alat bantu penglihatan, tidak anemis, sklera tidak 

ikterus), hidung (ditemukan simetris, tidak keluar cairan, tidak ada benjolan, tidak 

ada nyeri tekan, tidak ada gangguan penciuman), telinga (ditemukan simetris, tidak 

keluar cairan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, tidak ada gangguan 

pendengaran), mulut (ditemukan tidak sumbing, bibir simetris, tidak ada gangguan 

menelan, gigi caries, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid). Menurut opini penulis 

ditemukan sedikit kesenjangan yaitu dari data tinjauan pustaka terdapat persebaran, 

warna rambut hitam, gigi tidak caries, tidak ada gangguan penglihatan. Sedangkan 

di tinjauan kasus terdapat warna rambut yang sedikit beruban, penglihatan kabur, 

gigi caries dikarenakan karena faktor umur serta pola kehidupan pasien. 

Pada pemeriksaan Dada/Thorax menurut (Mubarak, 2012) ditinjauan pustaka 

didapatkan data, inspeksi dada simetris, tidak ada reraksi otot bantu nafas, tidak 

terjadi sesak nafas, pola nafas teratur tidak menggunkan alat bantu nafas, tidak ada 

luka, tidak terdapat sianosis. palpasi tidak ada nyeri tekan, vocal fremitus sama 

tidak ada peningkatan JVP. perkusi paru resonan dan pekak untuk jantung. 

auskultasi suara nafas reguler, tidak ada suara nafas tambahan seperti wheezing dan 

ronchi, dan S1-S2 tunggal untuk jantung, tidak ada suara jantung tambahan mur- 

mur dan galop. pada tinjauan kasus terdapatkan data, inspeksi (ditemukan bentuk 

dada normal dan simetris, tidak ada retraksi otot bantu nafas, tidak ada luka, pola 



85 
 

 

 

 

nafas teratur, tidak terjadi sesak nafas tidak terdapat sianosis, tidak nyeri dada). 

palpasi (tidak ada nyeri tekan, vokal fremitus sama antara kanan dan kiri, tidak ada 

peningkatan JVP). perkusi (thorax resonan untuk paru dan untuk pekak untuk 

jantung), auskultasi (vesikuler seluruh lapang paru dan S1-S2 tunggal untuk 

jantung, tidak ada suara nafas tambahan whezing dan ronky dan tidak ada suara 

jantung tambahan mur-mur dan galop). Menurut opini penulis tidak terdapat 

kesenjangan karena di tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapatkan data yang 

sama. 

Pada pemeriksaan Perut/Abdomen menurut (Mubarak., 2012) di tinjauan 

pustaka terdapat data, inspeksi tidak distensi abdomen, palpasi tidak ada nyeri 

tekan, tidak kembung, perkusi normalnya timpany, auskultasi normal bising usus 

5-35 x/menit. pada tinjauan kasus didapatkan data, inspeksi (tidak distensi 

abdomen), palpasi (tidak ada nyeri tekan, tidak kembung, pada perkusi timpany), 

auskultasi (bising usus 16 x/menit). Menurut opini penulis tidak menemukan 

kesenjangan karena di tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapatkan data yang 

sama. 

Pada pemeriksaan Ekstermitas menurut (Harmoko, 2013) tinjauan pustaka 

terdapat nyeri sendi, kesemutan, bahkan bengkak dan kemerahan (inflamasi). 

Biasanya nyeri sendi dirasakan pada pagi hari atau bahkan malam hari, nyeri sendi 

terjadi berulangkali, persendian yang umum adalah jari kaki, jari tangan, lutut, 

tumit, pergelangan tangan dan siku, pada kasus parah biasanya persendian terasa 

sangat sakit bahkan penderita sampai tidak bisa berjalan. pada tinjauan kasus 

didapatkan data, inspeksi : kulit tidak ikterus, terdapat nyeri di lutut kaki kanan dan 

kiri, nyeri seperti di tusuk-tusuk, dengan skala 5, nyeri biasanya terjadi pada saat 
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malam hari, terdapat edema pada lutut, tidak ada luka, tidak ada kelumpuhan. 

palpasi : akral hangat, tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi, keluatan otot 5. 

Menurut opini penulis tidak ditemukan kesenjangan karena di tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus didapatkan data yang sama. 

 
 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

 

Diagnosa keperawatan keluarga yang ada pada tinjauan pustaka menurut Nanda 

Nic-Noc (2015), yaitu : 

4.2.1  Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya 

pemahaman tentang informasi penyakit dan pengobatan 

4.2.2 Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan konflik 

pengambilan keputusan 

4.2.3 Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, strategi 

koping tidak efektif 

4.2.4 Ketidakmampuan koping keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga menggunakan fasilitas kesehatan guna perawatan dan pengobatan 

 
 

Di tinjauan kasus hanya ditemukan 2 diagnosa yaitu : 

 

1. kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan 

2. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 
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Tidak semua diagnosa dapat muncul pada tinjauan kasus karena diagnosa 

keperawatan keluarga yang didapatkanmelalui proses pengkajian yang dilakukan 

oleh peneliti merupakan data yang riil dari pasien. 

Pada diagnosa kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga mengenal masalah kesehatan, pada tinjuan kasus pasien mengeluh tidak 

tau apa itu arti dari asam urat, pencegahannya, tanda gejala serta penatalaksanaanya. 

Hal ini tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus pada 

pasien asam urat. 

Pada diagnosa ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. Karena keluarga 

dengan Gout Arthritis dengan masalah ketidakmampuan dalam memodifikasi 

lingkungan di kerenakan ketidakpatuhannya. Pada tinjauan kasus didapatkan yaitu 

keluarga NyS mengatakan kalau makan masih jadi satu dan tidak terkontrol, pada 

tinjauan kasus tampak hasil kadar asam urat dari cek faskes terdekat menunjukkan 

6 mg.dl, pasien tampak lemah, pembengkakan daerah lutut, nyeri sekitar lutut 

dengan skala 5 dan nyeri terjadi pada malam hari. menurut opini penulis tidak 

terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. 
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4.3 Intervensi 

 

pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus tidak 

ada kesenjangan. tinjauan pustaka dan kasus perencanaan menggunakan sasaran 

dalam intervensinya dengan tujuan penulis ingin meningkatkan kemandirian pasien 

dan keluarga dalam pelaksanaan asuhan keperawatan melalui peningkatan 

pengetahuan (kognitif), perubahan tingkah laku (afektif), dan keterampilan 

menangani masalah. 

4.3.1 Intervensi Diagnosa Keperawatan kurang pengetahuan berhubungan dengan 

ketidak mampuan keluarga mengenal masalah kesehatan 

Pada intervensi tinjauan pustaka dilakukan intervensi yang sama 

dengan tinjauan kasus dengan alasan pasien mengeluh mengeluh tidak tau apa 

itu arti dari asam urat, penyebab, pencegahannya, tanda gejala serta 

penatalaksanaanya. Diagnosa ini dijadikan prioritas karena yang paling 

utama. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x kunjungan rumah 

diharapkan pengetahuan pasien meningkat dengan kriteria hasil Keluarga 

dapat menjelaskan kembali pengertian asam urat, Keluarga dapat 

menjelaskan kembali apa saja tanda dan gejala asam urat, Keluarga dapat 

menjelaskan kembali tentang apa saja pencegahan dan penatalaksaaan asam 

urat, Keluarga melaporkan mampu mengidentifikasi dan mengontrol 

kondisinya, Adanya peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan proses 

perawatan dan dilakukan intervensi seperti Jelaskan pada keluarga tentang 

pengertian asam urat, tanda dan gejala asam urat, pencegahan asam urat, 

penatalaksanaan asam urat, Observasi kembali apa yang sudah didiskusikan 
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4.3.2 Intervensi Diagnosa Keperawatan Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan 

berhubungan dengan Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 

Pada tinjauan pustaka terdapat diagnosa Intervensi Diagnosa 

Keperawatan Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan dan dilakukan 

intervensi yang sama dengan tinjauan kasus dengan alasan pasien 

mengatakan kalau makan masih jadi satu dan tidak terkontrol, pada tinjauan 

kasus tampak hasil kadar asam urat dari cek faskes terdekat menunjukkan 6 

mg.dl, pasien tampak lemah, pembengkakan daerah lutut, nyeri sekitar lutut 

dengan skala 5 dan nyeri terjadi pada malam hari. Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 2x kunjungan rumah diharapkan keluarga dapat mampu 

memodifikasi lingkungan dengan baik dengan kriteria hasil Mampu 

memahami apa saja diit yng harus dijalani dan yang harus dihindari, 

Meningkatkan kepatuhan dalam pemeliharaan kesehatan, Rutin melakukan 

pemantauan kesehatan, Melakukan aktifitas yang disarankan untuk 

peningkatan kesehatan dan dilakukan intervensi seperti Sediakan informasi 

tentang diit makanan untuk penderita asam urat serta yang dilarang untuk 

penderita asam urat, Fasilitasi pemahaman aspek medis penderita asam urat 

pada anggota keluarganya, Anjurkan pasien untuk selalu melakukan 

pemantauan kesehatan 
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4.4 Implementasi 

 

Pelaksanaan adalah perwujudan atau realisi dari perencanaan yang telah 

disusun. Pelaksanaan pada tinjauan pustaka belum dapat direalisasikan kerena 

hanya membuat teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada kasus nyata 

pelaksanaan telah disusun dan direalisasikan pada pasien dan pendokumentasian 

setelah intervensi keperawatan. 

4.4.1  Implementasi Diagnosa Keperawatan kurang pengetahuan berhubungan 

dengan ketidak mampuan keluarga mengenal masalah kesehatan 

Pada tinjauan pustaka sama dengan tinjauan kasus. Dilakukan tindakan 

seperti Menjelaskan pada keluarga tentang pengertian asam urat, 

Menjelaskan pada keluarga tentang penyebab serta tanda dan gejala asam 

urat, Menjelaskan pada keluarga tentang pencegahan dan penatalaksanaan 

asam urat, Mengobservasi kembali apa yang sudah didiskusikan 

4.4.2 Implementasi Diagnosa Keperawatan Ketidakefektifan pemeliharaan 

kesehatan berhubungan dengan Ketidakmampuan keluarga memodifikasi 

lingkungan 

Pada tinjauan pustaka sama dengan tinjauan kasus. Dilakukan tindakan 

seperti Menyediakan informasi faktual seperti diit penderita asam urat dan 

makanan apa saja yang dilarang untuk penderita asam urat, Memfasilitasi 

pemahaman aspek medis penderita asam urat pada keluarganya, 

Menganjurkan pasien untuk selalu melakukan pementauan kesehatan pada 

faskes setempat 
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4.5 Evaluasi 

 

Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilakukan karena merupakan 

kasus yang sama, sedangkan pada tinjuan kasus evaluasi dapat dilakukan karena 

dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung 

Pada tinjauan kasus dilakukan evaluasi tentang kurangnya pengetahuan 

berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga mengenal masalah kesehatan 

dalam waktu 2x kunjungan rumah karena tindakan yang tepat, keluarga juga 

mengatakan sudah mengetahui tentang pengertian, penyebab, tanda dan gejala, 

pencegahan dan penatalaksanaan asam urat, keluarga tampak sudah tidak 

kebingungan, keluarga tampak kooperatif, tujuan serta kriteria hasil telah tercapai. 

Pada masalah Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan 

Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan dalam waktu 2x kunjungan 

rumah karena tindakan yang tepat, keluarga juga mengatakan kalau mengetahui apa 

saja diit yang harus dijalani serta makanan yang harus di hindari oleh penderita 

asam urat, Ny.S tampak tidak lemah, hasil dari cek kesehatan di faskes setempat 

menunjukan kadar asam urat menurut menjadi 5,7 mg/dl, nyeri berkurang, tujuan 

serta kriteria hasil telah tercapai 
 

Akhir evaluasi semua tujuan dan kriteria hasil dapat dicapai karena adanya 

kerja sama yang baik antara perawat dan pasien serta keluarga. Hasil evaluasi pada 

Ny.S sudah sesuai harapan, masalah teratasi dan pasien dapat menjalani hidupnya 

seperti biasanya. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

Penelitian dan melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung pada 

pasien dengan masalah kesehatan Gout Arthritis di desa banjar kemuning sedati 

sidoarjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat 

bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien dengan 

masalah kesehatan Gout Arthritis. 

5.1 Kesimpulan 

 

Asuhan keperawatan pada keluarga Ny.S dengan masalah kesehatan Gout 

Arthritis di desa banjar kemuning sedati sidoarjo, disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Pengkajian sangat penting pada keluarga Ny.S dengan masalah Gout arthritis 

yang perlu diperhatikan daat pengkajian adalah kalau keluarga tidak tau apa 

itu arti dari asam urat, penyebab, pencegahannya, tanda gejala serta 

penatalaksanaanya, makan masih jadi satu dan tidak terkontrol. Pada 

pemeriksaan fisik pasien dengan masalah Gout Arthritis mengalami 

perubahan fisik diantaranya tampak kebingungan pada saat ditanya seputar 

Gout Arthritis, hasil kadar asam urat dari cek faskes terdekat menunjukkan 6 

mg.dl, nyeri di lutut kaki kanan dan kiri, nyeri seperti di tusuk-tusuk, dengan 

skala 5, nyeri biasanya terjadi pada saat malam hari, terdapat edema pada 

lutut, 

5.1.2  Pada pasien dengan masalah Gout Arthritis akan mengalami beberapa 

masalah keperawatan yang ditemukan pada tinjauan kasus adalah kurang 

pengetahuan berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga mengenal 



93 
 

 

 

 

masalah kesehatan dan Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan 

berhubungan dengan Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 

5.1.3 Intervensi diagnosa keperawatan yang ditampilkan secara tinjauan pustaka 

dan tinjauan kasus terjadi kesamaan namun masing-masing intervensi tetap 

mengacu pada sasaran, kriteria hasil dan kriteria waktu. 

5.1.4 Implementasi keperawatan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi 

untuk pelaksanaan diagnosa pada kasus tidak semua sama pada tinjauan 

pustaka. 

5.1.5 Evaluasi dilakukan penulis dengan metode 2x kunjungan rumah dengan 

harapan penulis dapat mengetahui perkembangan yang terjadi pada pasien 

setiap saat. Pada akhir evaluasi semua tujuan dicapai karena adanya kerja 

sama yang baik antara pasien serta keluarga. 

5.1.6  Discharge Planning yang disarankan pada pasien antara lain : 

mengistirahatkan sendi yang nyeri, pemberian obat anti inflamasi, 

menghindari faktor pencetus, minum 2-3 liter cairan setiap hari dan 

meningkatkan masukan makanan pembuat alkalis. Serta menghindari 

makanan yang mengandung purin tinggi, hindari minuman berakohol karena 

dapat menimbulkan produksi asam urat 
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5.2 Saran 

 

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut : 

 

5.2.1  Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerjasama dengan tim 

kesehatan yang lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

keluarga dengan masalah kesehatan Gout Arthritis. 

5.2.2 Pendidikan atau pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan 

baik secara formal maupun informal khususnya dalam bidang pengetahuan. 

5.2.3 Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat tentang terhadap konsep 

manusia secara komprehensif sehingga mampu menerapkan asuhan 

keperawatan dengan baik 

5.2.4  Untuk meningkatan mutu pelayanan, dengan adanya penyuluhan pada 

keluarga dengan masalah kesehatan Gout Arthritis seperti memberikan 

penjelasan seputar asam urat serta diit apa yang harus dijalani agar dapat 

mempercepat penurunan kadar asam urat, serta dapat meningkatkan mutu 

pelayanan asuhan perawatan 
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INFORMED CONSENT 

 

 
 

Judul :“ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA Ny.S DENGAN 

MASALAH KESEHATAN GOUT ARTHRITIS DI DESA BANJAR 

KEMUNING SEDATI SIDOARJO”. 

Tanggal pengambilan studi kasus 11 Januari 2021 

 
Sebelum tanda tangan dibawah, saya telah mendapatkan informasi tentang 

tugas pengambilan studi kasus ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama 

Nurinah proses pengambilan studi kasus ini dan saya mengerti semua yang telah 

dijelaskan tersebut. 

 

 
Saya setuju untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan studi kasus ini 

dan saya telah menerima salinan dari form ini. 

Saya, Ny.S Dengan ini saya memberikan kesediaan setelah mengerti semua 

yang telah dijelaskan oleh peneliti terkait dengan proses pengambilan studi kasus 

ini dengan baik. Semua data dan informasi dari saya sebagai partisipan hanya akan 

digunakan untuk tujuan dari studi kasus ini. 

 

Partisipan 

 

 

 
(.................................) 

Saksi 

 

 

 
(.................................) 

Peneliti 

 

 

 
(.................................) 



 

 

YAYASAN KERTA CENDEKIA 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA 

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232 

Telp. 031 8961496; Fax. 031 8961497; Email : info@kerta cendekia.ac.id 
 

 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

KEPERAWATAN KELUARGA 

 

Pokok Bahasan : Asam Urat (Gout Arthritis) 

 
Penyuluh : Mahasiswa Tingkat III, Akper Kerta Cendekia 

Hari dan Tanggal : Jumat, 05 Maret 2021 

Waktu : 30 Menit 

 
Sasaran : Tn.A dan keluarga 

 
Tempat : Desa Banjar Kemuning jl. Udang 03/02 Sedati Sidoarjo 

 
1) Tujuan Umum 

Setelah diberikan penyuluhan 30 menit, diharapkan para keluarga 

komunitas mampu memahami dan mengerti tentang asam urat. 

 
2) Sasaran dan Target 

Sasaran ditujukan pada Tn.A dan keluarga 

 
 

3) Garis-Garis Besar Materi 

(1) Pengertian Asam Urat 

(2) Tanda dan Gejala Asam Urat 

(3) Penyebab Asam Urat 

(4) Komplikasi Asam Urat 

(5) Pencegahan Asam Urat 

(6) Penatalaksanaan Asam Urat 

 
 

4) Media 

Media yang digunakan adalah 

(1) Leaflet 

(2) Materi SAP 



 

5) Metode 

Metode yang digunakan adalah 

(1) Ceramah 

(2) Diskusi/ tanya jawab 

 
 

6) Strategi Pelaksanaan 

Hari dan tanggal : Jumat, 05 maret 2021 

Waktu : 10.00 WIB 

Tempat : Desa Banjar Kemuning jl.Udang 03/02 Sedati Sidoarjo 

 
 

7) Kegiatan Penyuluhan 

 

No Tahap Waktu 
Kegiatan 

Penyuluh Audience 

1 Pembukaan 5 menit 1) Menyampaikan perkenalan 

2) Menjelaskan kontrak 

dan tujuan pertemuan 

1) Menjawab salam 

2) Mendengarkan 

3) Memberi respon 

2 Pelaksanaan 20 menit Menjelaskan materi tentang : 

1) Pengertian Asam Urat 

2) Tanda dan Gejala Asam Urat 

3) Penyebab Asam Urat 

4) Komplikasi Asam Urat 

5) Pencegahan Asam Urat 

6) Penatalaksanaan Asam Urat 

1) Mendengarkan 

dengan penuh 

perhatian 

2) Bertanya tentang 

hal-hal yang tidak 

diketahuinya 

3. Penutup 5 menit 1) Memberikan pertanyaan 

2) Memberikan kesimpulan 

1) Menjawab 

pertanyaan 

2) Menjawab salam 



 

8) Evaluasi 

(1) Evaluasi Struktur 

(1)) Kesepakatan dengan pihak setempat (waktu dan tempat) 

(2)) Kesiapan materi penyuluh/penyaji 

(3)) Tempat yang digunakan nyaman dan mendukung 

(2) Evaluasi Proses 

(1)) Keluarga bersedia datang sesuai dengan kontrak waktu yang 

ditentukan 

(2)) Para keluarga komunitas antusias untuk bertanya tentang hal-hal yang 

tidak diketahuinya 

(3) Mahasiswa 

(1)) Dapat memfasilitasi jalannya penyuluhan 

(2)) Dapat menjalankan peranannya sesuai dengan tugas 

(4) Evaluasi Hasil 

(1)) Kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan 

(2)) Adanya kesepakatan antara warga yang akan disuluh dengan yang 

bersangkutan dalam melaksanakan implementasi asuhan selanjutnya. 



 

9) Referensi 
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162-172. 
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10) Lampiran 

(1) Leaflet 

(2) Materi SAP 



 

MATERI SAP 

ASAM URAT (GOUT ARTHRITIS) 

 
1) Definisi Asam Urat 

 

Gout adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme 

purin dan ditandai dengan hiperurisemia dan sinovitis akut berulang (Nurarif, 

2015), penyakit ini paling banyak menyerang pria paruh baya dan lanjut usia 

serta wanita pascamenopause. 

Oleh karena itu, dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa artritis 

gout merupakan penyakit persendian yang disebabkan oleh tingginya kadar 

asam urat dalam darah yang menyebabkan peradangan persendian dalam waktu 

yang lama 

 
2) Tanda dan Gejala Asam Urat 

 

Berikut tanda dan gejala asam urat menurut Harmoko (2013): 

 

6) Nyeri sendi, nyeri, kesemutan, bahkan bengkak dan kemerahan 

(inflamasi). . 

7) Biasanya nyeri sendi dirasakan pada pagi hari (baru bangun tidur) atau 

pada malam hari.. 

8) Nyeri sendi terjadi berulang kali 

 

9) Persendian yang umum adalah jari kaki, jari tangan, lutut, tumit, 

pergelangan tangan dan siku.. 

10)  Pada kasus parah, persendian terasa sangat sakit saat bengkak, bahkan 

penderita sampai tidak bisa jalan. Tulang di sekitar sendi juga bisa keropos 

atau mengalami pengapuran tulang. 



 

3) Penyebab Asam Urat 

 

Penyebab asam urat adalah metabolisme yang tidak sempurna. Penyebab asam 

urat mungkin juga karena ginjal tidak dapat mengeluarkan asam urat melalui 

urin. Penderita asam urat memiliki riwayat genetik atau keluarga, asupan 

senyawa purin berlebihan, konsumsi alkohol berlebihan, obesitas (obesitas), 

tekanan darah tinggi, gangguan fungsi ginjal, dan pengobatan tertentu 

(terutama diuretik) (Gustomi & Wahyuningsih, 2016). Faktor eksternal antara 

lain makanan tinggi purin seperti kacang-kacangan, keripik, burrito, daging 

(jeroan), ikan, coklat, dan minuman berkafein seperti kopi dan teh. Faktor 

internal adalah karena terjadinya proses penyimpanan metabolik, yang 

biasanya berkaitan dengan usia, dan orang yang berusia di atas 40 tahun ke atas 

lebih cenderung menderita asam urat 

4) Komplikasi Asam Urat 

 

Komplikasi asam urat belum banyak diketahui oleh masyarakat. Menurut 

Soeryoko (2011), komplikasi yang disebabkan oleh kadar asam urat yang 

tinggi adalah sebagai berikut : 

(1) Kerusakan sendi 

 

Kerusakan sendi akibat asam urat tinggi bisa terjadi di tangan dan kaki. 

Kerusakan ini terjadi karena asam urat menumpuk di persendian dan 

berubah menjadi kristal perusak persendian. Persendiannya dilapisi 

dengan kristal asam urat, menyebabkan jari tangan dan kaki menjadi keras 

dan bengkok tidak teratur. Tapi yang dikhawatirkan pasien bukanlah 

bengkok, tapi nyeri jangka panjang. 



 

(2) Terbentuk tofi 

 

Tofi tampak seperti benjolan kecil (nodul) berwarna pucat, sering teraba 

pada daun telinga, bagian punggung (ekstensor) lengan sekitar siku, ibu 

jari kaki, bursa di sekitar tempurung lutut (prepatela), dan pada tendon 

achilles. Tofi baru ditemukan pada kadar asam urat 10-11 mg/dL. Pada 

kadar >11 mg/dL, pembentukan tofi menjadi sangat progresif. Bila 

hiperurisemia tidak terkontrol, tofi bisa membesar dan menyebabkan 

kerusakan sendi sehingga fungsi sendi terganggu. Tofi juga bisa menjadi 

koreng (ulserasi) dan mengeluarkan cairan kental seperti kapur yang 

mengandung MSU. Dengan adanya tofi, kemungkinan sudah terjadi 

pengendapan Na urat di ginjal. 

(3) Penyakit jantung 

 

Kadar asam urat yang tinggi dapat menimbulkan gangguan jantung. Bila 

penumpukan asam urat terjadi di pembuluh darah arteri maka akan 

mengganggu kerja jantung. Penumpukan asam urat yang terlalu lama 

dapat menyebabkan LVH (Left Ventrikel Hypertropy) yaitu 

pembengkakan ventrikel kiri pada jantung. 

(4) Batu ginjal 

 

Tingginya kadar asam urat uang terkandung dalam darah dapat 

menimbulkan batu ginjal. Batu ginjal terbentuk dari beberapa zat yang 

disaring dalam ginjal. Bila zat tersebut mengendap pada ginjal dan tidak 

bisa keluar bersama urine maka membentuk batu ginjal. Batu ginjal yang 

terbentuk diberi nama sesuai dengan bahan pembuat batu tersebut. Batu 

ginjal yang terbentuk dari asam urat disebut batu asam urat. 



 

(5) Gagal ginjal 

 

Komplikasi yang sering terjadi karena arthritis gout adalah gagal ginjal 

atau nefropati gout. Tingginya kadar asam urat berpotensi merusak fungsi 

ginjal. Adanya kerusakan fungsi ginjal dapat menyebabkan ginjal tidak 

bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau mengalami gagal ginjal. Bila 

gagal ginjal terjadi, ginjal tidak dapat membersihkan darah. Darah yang 

tidak dibersihkan mengandung berbagai macam racun yang menyebabkan 

pusing, muntah, dan rasa nyeri sekujur tubuh. 

 
 

5) Pencegahan Asam Urat 

 

Menurut Nurarif, kusuma (2015) Untuk pencegahan asam urat ialah : 

 

(1) mengistirahatkan sendi yang nyeri 

 

(2) pemberian obat anti inflamasi 

 

(3) menghindari faktor pencetus 

 

(4) minum 2-3 liter cairan setiap hari dan meningkatkan masukan makanan 

pembuat alkalis. Serta menghindari makanan yang mengandung purin 

tinggi 

(5) hindari minuman berakohol karena dapat menimbulkan produksi asam 

urat. 



 

6) Penatalaksanaan Asam Urat 

 

Penatalaksanaan ditujukan untuk mengakhiri serangan akut secepat mungkin, 

mencegah serangan berulang dan pencegahan komplikasi. Menurut Junaidi 

(2013), penatalaksanaan yang bisa dilakukan adalah: 

(1) Farmakologi 

 

8) Pengobatan serangan akut dengan Colchine 0,6 mg PO, Colchine 1,0 

 

– 3,0 mg (dalam Nacl/IV), phenilbutazon, Indomethacin. 

 

9) Colchines (oral/iv) tiap 8 jam sekali untuk mencegah 

 

10) fagositosis dari kristal asam urat oleh netrofil sampai nyeri berkurang. 

 

11)  Nostreoid, obat – obatan anti inflamasi (NSAID) untuk nyeri dan 

inflamasi. 

12) Allopurinol untuk menekan atau mengontrol tingkat asam urat dan 

untuk mencegah serangan. 

13) Uricosuric untuk meningkatkan eksresi asam urat dan menghambat 

akumulasi asam urat. 

14) Terapi pencegahan dengan meningkatkan eksresi asam urat 

menggunakan probenezid 0,5 g/hari atau sulfinpyrazone (Anturane) 

pada pasien yang tidak tahan terhadap benemid atau menurunkan 

pembentukan asam urat dengan Allopurinol 100 mg 2x/hari. 



 

(2) Non Farmakologi 

 

(1)) Anjurkan pembatasan asupan purin : Hindari makanan yang 

mengandung purin yaitu jeroan (jantung, hati, lidah, ginjal, usus), 

sarden, kerang, ikan herring, kacang – kacangan, bayam, udang, dan 

daun melinjo. 

(2)) Anjurkan asupan kalori sesuai kebutuhan : Jumlah asupan ‘kalori harus 

benar disesuaikan dengan kebutuhan tubuh berdasarkan pada tinggi dan 

berat badan. 

(3)) Anjurkan asupan tinggi karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, 

roti dan ubi sangat baik di konsumsi oleh penderita gangguan asam urat 

karena akan meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urin, 

(4)) Anjurkan asupan rendah protein, rendah lemak. 

(5)) Anjurkan pasien untuk banyak minum air putih 

(6)) Hindari penggunaan alkohol 
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Gout adalah penyakit yang 

disebabkan oleh gangguan 

metabolisme purin dan ditandai 

dengan hiperurisemia dan sinovitis 

akut berulang, penyakit ini paling 

banyak menyerang pria paruh baya 

dan lanjut usia serta wanita 

pascamenopause. 

1. Penderita asam urat memiliki 

riwayat genetik atau keluarga, 

2. asupan senyawa purin 

berlebihan seperti kacang- 

kacangan, keripik, burrito, 

daging (jeroan), ikan, coklat 

3. konsumsi alkohol berlebihan, 

obesitas (obesitas) 

4. tekanan darah tinggi 

5. gangguan fungsi ginjal, dan 

pengobatan tertentu (terutama 

diuretik) 

6. minuman berkafein seperti 

kopi dan teh. 
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1. Nyeri sendi, nyeri, kesemutan, 

bahkan bengkak dan 

kemerahan (inflamasi). . 

2. Biasanya nyeri sendi dirasakan 

pada pagi hari (baru bangun 

tidur) atau pada malam hari.. 

3. Nyeri sendi terjadi berulang 

kali 

4. Persendian yang umum adalah 

jari kaki, jari tangan, lutut, 

tumit, pergelangan tangan dan 

siku. 

5. Pada kasus parah, persendian 

terasa sangat sakit saat 

bengkak, bahkan penderita 

sampai tidak bisa jalan. 

 

 
1. mengistirahatkan sendi yang 

nyeri 

2. pemberian obat anti inflamasi 

3. menghindari faktor pencetus 

4. minum 2-3 liter cairan setiap 

hari dan meningkatkan 

masukan makanan pembuat 

alkalis. Serta menghindari 

makanan yang mengandung 

purin tinggi 

5. hindari minuman berakohol 

karena dapat menimbulkan 

produksi asam urat. 

1. Anjurkan pembatasan asupan purin : 

Hindari makanan yang mengandung 

purin yaitu jeroan (jantung, hati, 

lidah, ginjal, usus), sarden, kerang, 

ikan herring, kacang – kacangan, 

bayam, udang, dan daun melinjo. 

2. Anjurkan asupan kalori sesuai 

kebutuhan 

3. Anjurkan asupan tinggi karbohidrat 

kompleks seperti nasi, singkong, roti 

dan ubi sangat baik di konsumsi oleh 

penderita gangguan asam urat karena 

akan meningkatkan pengeluaran 

asam urat melalui urin. 

4. Anjurkan asupan rendah protein, 

rendah lemak. 

5. Anjurkan pasien untuk banyak 

minum air pu 
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