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MOTTO 

 
 

"Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia 

akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya". (Imam Asy-Asyafi’i) 

“Pandangilah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. 

Tetapi, hari ini yang sungguh nyata. Menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia, 

dan setiap hari esok sebagai visi harapan”. (Alexander Pope) “Keberhasilan 

diperoleh dari usaha dan kerja keras. Tanpa usaha dan kerja keras maka tidak ada 

hasil yang bisa diperoleh”. 

“Orang baik adalah orang yang bisa menanamkan jasa kepada orang lain. 

Sedangkan orang hebat ialah orang yang selalu mengingat jasa orang lain 

terhadap dirinya”. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LatarBelakang 

 

Pada lanjut usia akan terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan 

yang dapat berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik, timbulnya 

berbagai macam penyakit seperti peningkatan kadar asam urat atau Gout 

(Anwar & Yulia, 2020). Gout merupakan salah satu penyakit yang banyak 

diderita masyarakat. Walaupun pada umumnya masyarakat berpikir penyakit 

asam urat / Gout hanya diderita pada usia lanjut, akan tetapi apabila tidak 

diperhatikan pola makan yang sehat tidak menutup kemungkinan, saat remaja 

atau muda pun akan menderita penyakit ini. Kadar Asam urat atau Gout 

terjadi ketika kandungan purin pada tubuh diambang batas kewajaran 

(Sakinah, 2015). 

Berdasarkan data World Health Organization, prevalensi gout arthritis di 

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

amerika. Prevalensi Gout Arthritis di Negara amerika sebesar 26,3% dari total 

penduduk. Peningkatan kejadian gout arthritis tidak hanya terjadi di negara 

maju saja.Namun, peningkatan juga terjadi di negara berkembang, salah 

satunya di Negara Indonesia (WHO, 2017). 

Hasil Riskesdas tahun 2018 tercatat bahwa prevelensi penyakit sendi di 

Indonesia berdasarkan wawancara diagnosis dokter (7.3%).Seiring dengan 

bertambahnya umur, demikian juga yang diagnosis dokter prevalensi tertinggi 

pada umur ≥ 75 tahun (18.9%). Prevalensi berdasarkan umur yang didiagnosis 
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dokter lebih tinggi pada perempuan (8.5%) dibanding laki-laki (6.1%) 

(RISKESDAS, 2018).Prevalensi gout di Jawa Timur sebesar 17%. Hasil 

Riskesdas jawa timur 2018, Proporsi tingkat ketergantungan lansia usia ≥60 

tahun berdasarkan penyakit sendi tertinggi pada tingkat ketergantungan 

mandiri (67,51%). 

Gout Arthritis juga berhubungan dengan tekanan darah, secara teori 

menjelaskan hubungan hiperurisemia dengan hipertensi, hipertensi akan 

berakhir dalam penyakit mikrovaskuler dengan hasil akhirnya berupa iskemi 

jaringan yang akan meningkatkan sintesis asam urat melalui degradasi 

adenosin trifosfat (ATP) menjadi adenin dan xantin (Febrianti, Asrori, & 

Nurhayati, 2019). Dalam tubuh seseorang pasti akan ditemui zat purin, ada 

yang normal dan ada pula yang berlebih. Apabila kadar purin berlebih, maka 

mengakibatkan kerja ginjal tidak akan mampu mengeluarkan zat tersebut. 

Kristal asam urat akan menumpuk dipersendian (Simbolon, Nagoklan, & 

Ringo, 2019). Penggunaan obat diuretik merupakan faktor resiko yang 

signifikan untuk perkembangan gout arthritis. Obat diuretik dapat 

menyebabkan peningkatan reabsorpsi asam urat dalam ginjal, sehingga 

menyebabkan hiperurisemia. Dosis rendah aspirin, umumnya diresepkan 

untuk kardioprotektif, juga meningkatkan kadar asam urat sedikit pada pasien 

usia lanjut. Hiperurisemia juga terdeteksi pada pasien yang memakai 

pirazinamid, etambutol, dan niasin (Widyanto, 2014). 

Gout Arthritis penyakit yang sangat mengganggu. Penderita Gout Arthritis 

akan merasa nyeri,sendi-sendi sakit saat digerakkan,bengkak,jari-jari tangan 

terasa kaku jika digerakkan, dan sebagainya, sehingga membuat mereka tidak 
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mampu bekerja dan beraktivitas. Pada kasus penyakit gout arthritis yang 

parah, seseorang bisa mengalami benjolan-benjolan aneh yang timbul 

disekujur tubuh.Kemudian benjolan- benjolan tersebut meletus dan membuat 

luka yang besar dan sangat sakit.Melihat dampak-dampak yang disebabkan 

Gout Arthritis,terlihat jelas bahwa penyakit ini bukanlah penyakit yang biasa- 

biasa saja.Penyakit ini bisa digolongkan kedalam jenis penyakit yang 

berbahaya.Penanganan yang kurang tepat dapat menyebabkan bahaya yang 

lebih besar (Smart, 2014). 

Gangguan mobilitas fisik juga sering menjadi masalah keperawatan pada 

kasus gout artritis akibat tingginya kadar purin didalam darah, maka tubuh 

akan meresponnya dengan ditandai adanya hambatan mobilitas fisik pada 

sendi, menggigil dan badan lemah (Helmi, 2012). Jika hal tersebut terus 

dibiarkan karena keluarga tidak mampu merawat anggota keluarga yang 

menderita gout artritis maka akan menyebabkan komplikasi yang berbahaya, 

seperti persendian menjadi rusak bahkan sampai kecacatan, untuk itu 

diperlukan dukungan keluarga dan pemahaman keluarga untuk mengatasi 

kekakuan sendi seperti latihan rentang gerak/ROM. 

Berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus 

dengan judul “suhan Keperawatan pada Ny. S dengan Diagnosa Medis Gout 

Arthitis di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam proposal ini 

adalah Bagaimanakah penerapan Asuhan Keperawatan pada Ny. S yang 

mengalami Gout Arthritis di Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mampu menggambarkan Asuhan Keperawatan pada Ny. S Gout Arthritis 

dengan masalah Gangguan Mobilitas Fisik di Kelurahan Gadingrejo Kota 

Pasuruan. 

 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1.3.2.1 Melakukan pengkajian Asuhan Keperawatan pada Ny. S Gout Arthritis 

dengan masalah Gangguan Mobilitas Fisik di Kelurahan Gadingrejo Kota 

Pasuruan. 

1.3.2.2 Melakukan diagnosa Asuhan Keperawatan pada Ny. S Gout Arthritis 

dengan masalah Gangguan Mobilitas Fisik di Kelurahan Gadingrejo Kota 

Pasuruan. 

1.3.2.3 Melakukan rencana tindakan Asuhan Keperawatan pada Ny. S Gout 

Arthritis dengan masalah Gangguan Mobilitas Fisik di Kelurahan 

Gadingrejo Kota Pasuruan. 

1.3.2.4 Melakukan Intervensi Asuhan Keperawatan pada Ny. S Gout Arthritis 

dengan masalah Gangguan Mobilitas Fisik di Kelurahan Gadingrejo Kota 

Pasuruan. 
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1.3.2.5 Melakukan evaluasi Asuhan Keperawatan pada Ny. S Gout Arthritis 

dengan masalah Gangguan Mobilitas Fisik di Kelurahan Gadingrejo Kota 

Pasuruan. 

1.3.2.6 Melakukan dokumentasi Asuhan Keperawatan pada Ny. S Gout Arthritis 

dengan masalah Gangguan Mobilitas Fisik di Kelurahan Gadingrejo Kota 

Pasuruan. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi dunia pendidikan 

dalam mengembangkan ilmu keperawatan Keluarga khususnya mengenal asuhan 

keperawatan Keluarga pada pasien Gout Arthritis. 

 
 

1.4.2 ManfaatPraktis 

 

1.4.2.1 Bagi klien dan keluarga 

 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi klien dan keluarga tentang 

penyakit gout arthritis agar mampu merawat penyakit tersebut.Sehingga 

tercipta peningkatan status dan derajat kesehatan klien juga keluarga yang 

optimal. 

1.4.2.2 Bagi Institusi 

 

Diharapkan menjadi masukan sebagai acuan bacaan dalam 

penatalakasanaan pada klien dengan penyakit gout arthritis dengan cara 

menganjurkan klien untuk mengistirahatkan sendi yang yang bermasalah. 
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1.4.2.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 

 

Hasil study kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan atau 

masukan sumber informasi serta dasar pengetahuan bagi keperawatan 

Keluarga tentang keterkaitan asuhan keperawatan Keluarga pada kasus 

Gout Arthritis 

 
 

1.5 Metode Penulisan 

 

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,dan 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 pemeriksaan 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 yang diperoleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medis 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 

 

Memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, kata 

pengantar, daftar isi. 

1.6.2 Bagian inti 

 

Bagian ini terdiri dari tiga bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub- 

bab berikut ini: 

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

penelitian, dan sistematika penulisan studi kasus. 
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1.6.2.2  Bab 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa medis Gout Arthritis. 

1.6.2.3  Bab 3 : Tinjauan Kasus, berisi tentang Pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada Ny. S 

1.6.2.4  Bab 4 : Menguraikan tentang kesenjangan antara tinjauan pustaka dan 

Tinjauan kasus 

1.6.2.5 Bab 5 : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran. 

 

1.6.3 Bagian akhir 

 

Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Gout Arthritis 

 

2.1.1 Definisi 

 

Gout adalah penyakit yang diakibatkan gangguan metabolisme purin yang 

ditandai dengan hiperurisemia dan serangan sinovitis akut berulang-ulang. 

Penyakit ini paling sering menyerang pria usia pertengahan sampai usia lanjut dan 

wanita pasca menopuse. (Nurarif dan kusuma, 2016). 

Arthritis pirai (Gout) adalah suatu proses inflamasi yang terjadi karena 

deposisi kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi. Gout terjadi akibat dari 

hiperurisemia yang berlangsung lama (asam urat serum meningkat) disebabkan 

karena penumpukan purin dan eksresi asam urat kurang dari ginjal. 

(Sya’diyah, 2018). 

 

 
 

2.1.2 Klasifikasi 

 

1. Gout Arthritis Akut 

 

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

sedangkan pada perempuan terjadi setelah Menopause. Hal ini disebabkan kadar 

Usam Urat laki-laki akan meningkat setelah pubertas, sedangkan pada perempuan 

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

Arthritis Akut biasanya bersifat Monoartikular dan ditemukan pada sendi MTP 

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

mendadak merupakan ciri khas yang ditemukan pada Gout Arthritis 

Akut.Biasanya, sendi yang terkena tampak merah, licin, dan bengkak.Klien juga 
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menderita demam dan jumlah sel darah putih meningkat.Serangan Akut dapat 

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

emosional serangan Gout Arthritis Akut biasanya dapat sembuh sendiri. Sebagian 

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

pengobatan (Asikin, 2016). 

Perkembangan serangan Gout Arthritis Akut biasanya merupakan 

kelanjutan dari suatu rangkaian kejadian.Pertama, biasanya terdapat Supersaturasi 

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

Asam Urat.Serangan Gout Artritis yang berulang juga dapat merupakan 

kelanjutan trauma lokal atau ruptur Tofi (endapan natrium urat).Kristalisasi dan 

endapan Asam Urat merangsang serangan Gout Arthritis. Kristal Asam Urat ini 

merangsang respon fagositosis oleh leukosit dan saat leukosit memakan Kristal 

Urat tersebut, makarespon mekanisme peradangan lain akan terangsang. Respon 

peradangan dipengaruhi oleh letak dan besar endapan Kristal Asam Urat. Reaksi 

peradangan yang terjadi merupakan proses yang berkembang dan memperbesar 

akibat endapan tambahan Kristal dari serum. Periode tenang antara serangan Gout 

Arthritis Akut dikenal dengan namaGout Interkritikal (Asikin, 2016). 

2. Gout Arthritis Kronis 

 

Serangan Gout Arthritis Akut yang berulang dapat menyebabkan Gout 

Arthritis Kronis yang bersifat Poliartikular.Erosi sendi akibat Gout Arthitis Kronis 

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

maka terjadi peradangan Kronis.Sendi yang membengkak akibat Gout Arthritis 

Kronis seringkali membesar dan membentuk Nodular.Serangan Gout Arthritis 

Akut dapat terjadi secara simultan disertai dengan gejala Gout Arthritis 
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Kronis.Pada Gout Arthritis Kronis sering kali ditemukan Tofi.Tofi merupakan 

kumpulan Kristal Urat pada jaringan lunak.Tofi dapat ditemukan di bursa 

olecranon, tendon achilles, permukaan ekstensor dari lengan bawah, bursa 

infrapatella dan helix telinga (Asikin, 2016). 

 
 

2.1.3 Etiologi 

 

Gangguan metabolik dengan meningkatnya konsentrasi asam urat ini 

ditimbulkan dari penimbunan kristal di sendi oleh monosodium (MSU) dan 

kalsium pirofosfat dihidrat (CCPD), dan pada tahap yang lebih lanjut terjadi 

degenarasi tulang rawan sendi (Nurarif dan Kusuma, 2016). Gejala arthritis akut 

disebabkan oleh reaksi inflamasi jaringan terhadap pembentukan kristal 

monosodium urat monohidrat. Kelainan ini berhubungan dengan gangguan 

kinetik asam urat yang hiperurisemia (Sya’diyah, 2018). Hiperurisemia pada 

penyakit ini terjadi karena: 

2.1.3.1 Pembentukan asam urat yang berlebih 

 

1) Gout primer metabolik disebabkan sistensi langsung yang berlebih 

 

2) Gout sekunder metabolik disebabkan pembentukan asam urat berlebih karena 

penyakit lain, seperti leukimia, terutama bila diobati dengan sitotistika 

psoarisis, polisetemia vera dan mielofibrosis. 
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2.1.3.2. Kurang asam urat melalui ginjal 

 

1) Gout primer renal terjadi karena ekseresi asam urat ditubuli distal ginjal yang 

sehat. 

2)  Gout sekunder renal disebabkan oleh karena kerusakan ginjal, misalnya 

glumeronefritis kronik atau gagal ginjal kronis. 

 
 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

 

Menurut Nurarif dan Kusuma (2016) terdapat empat stadium perjalanan 

klinis gout yang tidak di obati: 

2.1.4.1 Stadium pertama adalah hiperurisemia asimtomatik. Pada stadium ini 

asam urat serum laki-laki meningkat dan tanpa gejala selain dari 

peningkatan asam urat serum. 

2.1.4.2 Stadium kedua arthritis gout terjadi awitan mendadak pembengkakan dan 

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

metatarsofalengeal. 

2.1.4.3 Stadium ketiga setelah serangan gout akut adalah tahap interkritis. Tidak 

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

beberapa bulan sampai tahun.Kebanyakan orang mengalami serangan 

gout berulang dalam waktu kurang dari satu tahun jika tidak di diobati. 

2.1.4.4 Stadium keempat adalah tahap gout kronik dengan timbunan asam urat 

yang terus meluas selama beberapa tahun jika pengobatan tidak dimulai 

peradangan kronik akibat kristal-kristal asam urat mengakibatkan nyeri, 

sakit dan kaku juga pembesaran dan pembesaran dan penonjolan sendi 

yang bengkak. 
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2.1.5 Patofisiologi 

 

Menurut Sya’diyah tahun 2018 banyak faktor yang berperan dalamn 

mekanisme serangan gout.Salah satunya yang telah diketahui perannya adalah 

konsentrasi asam urat didalam darah / Hiperurisemia.Mekanisme serangan gout 

akut berlansung beberapa fase secara berurut. 

 
 

2.1.5.1 Presipitasi kristal monosodium urat dapat terjadi di jaringan bila 

konsentrasi dalam plasma darah 9 mg/dl. Presipitasi ini terjadi di rawan, 

sonovium, jaringan paraartikuler misalnya bursa, tendon dan selaputnya. 

Kristal urat yang bermuatan negatif akan dibungkus (coat) oleh berbagai 

macam protein. Pembungkusan dengan igG akan merangsang netrofi 

untuk berespon untuk pembentukan kristal. 

2.1.5.2  Respon leukosit polimorfonukuler (PMN) Pembentukan kristal 

menghasilkan faktor kemotoksis yang menimbulkan respon leukosit 

PMN dan selanjutnya akan terjadi fagositosis kristal oleh leukosit. 

2.1.5.3 Fagositosis Kristal difagositosis oleh leukosit membentuk fagolisosom 

dan akhirnya membran vakuala disekeliling kristal bersatu dan membran 

leukositik lisosom. 

2.1.5.4 Kerusakan lisosomTerjadi kerusakan lisosom, sesudah selaput protein 

dirusak, terjadi ikatan hidrogen antara permukaan kristal membran 

lisosom, peristiwa ini menyebabkan robekan membran dan pelepasan 

enzim-enzim dan oksidae radikal kedalam sitosplasma. 
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2.1.5.5 Kerusakan sel Setelah terjadi kerusakan sel, enzim-enzim lisosom 

dilepaskan kedalam cairan sinovial, yang menyebabkan kenaikan 

intensitas inflamasi dan kerusakan jaringan. 

 
 

2.1.6 Penatalaksanaan 

 

Penanganan gout biasanya dibagi menjadi penanganan serangan akut dan 

penanganan hiperurisemia pada pasien arthritis kronik. Ada 3 tahapan dalam 

terapi penyakit ini (Nurarif dan Kusuma, 2016): 

2.1.6.1 Mengatasi serangan akut 

 

2.1.6.2 Mengurangi kadar asam urat untuk mencegah penimbunan kristal asam 

urat pada jaringan, terutama persendian. 

2.1.6.3 Terapi pencegahan menggunakan terapi hiperurisemia 

 

1) Terapi Non Farmakologi 

 

Terapi non farmakologi merupakan strategi esensial dalam 

penanganan gout.Intervensi seperti istirahat yang cukup, penggunaan 

kompres dingin, modifikasi diet, mengurangi asupan alkohol dan 

menurunkan berat badan pada pasien yang kelebihan berat badan terbukti 

efektif. 

(1) Terapi Komplementer 

 

Selain penatalaksanaan secara medik atau farmakologi, mengurangi nyeri 

dapat dilakukan dengan teknik nonfarmakologi yaitu dengan 

menggunakan penatalaksanaan secara komplementer salah satunya dengan 

menggunakan terapi herbal (Azwar, 2012), ada beberapa tanaman obat asli 
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indonesia (OAT) yang mempunyai indikasi kuat untuk mengatasi nyeri 

yang telah melalui prngujian klinis antara lain : 

(2) Sambiloto (Andrographis panilculata) 

 

Mengandung Flavonoid Andrografolid mineral kalium dan zat pahit 

senyawa Lactone Andrografolid sebagai anti radang dan analgetik. 

(3) Daun Salam (Syzghium Polyanthum) 

 

Berkhasiat sebagai Diuretika, Analgesik, dan anti radang yang efektif. 

Tetapi dari sekian banyaknya tanaman herbal dalam masyarakat biasanya 

jahe merahlah yang paling sering dijadikan alternative pengobatan herbal 

untuk meredakan nyeri, karena khasiatnya lebih baik dibandingkan dengan 

tanaman obat yang lainnya yang digunakan untuk pengobatan nyeri dan 

juga banyak penelitian mengenai manfaat jahe dan kelebihan jahe untuk 

meredakan nyeri. 

(4) Jahe merah (Zingiber Officinale Var Rubrum) 

 

Jahe (zingiber officinale rosc) termasuk dalam daftar prioritas WHO 

sebagai tanaman obat yang paling banyak digunakan didunia, rimpangnya 

yang mengandung zingiberol dan kurkuminoid terbukti berkhasiat 

mengurangi peradangan dan nyeri sendi. 

Jahe menekan sintesis prostagalandin melalui inhibisi cyclooxygenase – 1 

dan cyclooxygenase – 2, hasil penemuan selanjutnya menyatakan bahwa 

jahe juga menekan biosintesis leuktorin dengan menghambat 5– 

lipoxygenase, dan dalam penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa dua 

inhibitor cyclooxygenase dan 5 – lipoxygenase memiliki riwayat teraupetik 

lebih baik dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan 
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NSAID (Grzanna dkk, 2005).Efek farmakologis, pada serangkaian kasus, 

jahe dapat mengurangi nyeri dan kekakuan pada sendi.Untuk penanganan 

rematoid arthritis dan osteoarthritis, dosis dianjurkan 510-1000 mg/hari 

serbuk jahe. Pemberian ekstrak jahe 1 gr/hari selama 4 minggu lebih 

efektif dibandingkan dengan plasebodan sama efektifnya dengan ibuprofen 

dalam meredakan nyeri pada Gout Arthritis. 

2) Terapi Farmakologi 

 

(1) Serangan akut 

 

Istirahat dan terapi cepat dengan pemberian NSAID, misalnya indometasin 

200 mg/hari atau diklofenak 150 mg/hari, merupakan terapi lini pertama 

dalam menangani serangan akut gout, asalkan tidak ada kontraindikasi 

terhadap NSAID. Aspirin harus dihindari karena ekskresi aspirin 

berkompetisi dengan asam urat dan dapat memperparah serangan akut 

gout. Keputusan memilih NSAID atau kolkisin tergantung pada keadaan 

pasien, misalnya adanya penyakit pernyerta lain/komorbid, obat lain yang 

juga diberikan pada pasien saat yang sama, dan fungsi ginjal. Kolkisin 

merupakan obat pilihan jika pasien juga, menderita penyakit 

kardiovaskuler, termasuk hipertensi, pasien yang mendapat diuretik untuk 

gagal jantung dan pasien yang mengalami toksisitas gastrointestinal, 

kecendrungan perdarahan atau gangguan fungsi ginjal. 

Obat yang menurunkan kadar asam urat yang tinggi dalam darah / 

Hiperurisemia (allopurinol dan obat urikosurik seperti probenesid dan 

sulfinpirazon) tidak boleh digunakan pada serangan akut. Penggunaan 
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NSAID, inhibitor cyclooxigenase-2 (COX-2), kolkisin kortikosteroid 

untuk serangan akut dibicarakan berikut ini : 

((1) NSAID NSAID 

 

merupakan terapi pertama yang efektif untuk pasien yang mengalami 

serangan gout akut. Hal ini penting yang menentukan keberhasilan terapi 

bukanlah pada NSAID yang dipilih melainkan pada seberapa cepat terapi 

NSAID mulai diberikan.NSAID harus diberikan dengan dosis sepenuhnya 

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

banyak diresepkan untuk serangan akut gout arthritis, dengan dosis awal 75- 

100 mg/hari.Dosis ini kemudian diturunkan setelah 5 hari bersamaan dengan 

meredanya gejala serangan akut. Efek samping indometasin antara lain 

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

diturunkan. NSAID lain yang umum digunakan untuk mengatasi episode gout 

arthritis adalah: 

((1)) Naproxen - awal 750mg, kemudian 250mg 3kali/hari 

((2)) Piroxicam - awal 40mg, kemudian 10-20mg/hari 

((3)) Diclofenac- awal 100mg, kemudian 50mg 3kali/hari selama 48 jam, 

kemudian 50mg 2kali/hari selama 8 hari. 

((2) COX-2 inhibitor Etoricoxib 

 

merupakan satu-satunya COX-2 inhibitor dilisensikan untuk mengatasi 

serangan akut gout. obat ini efektif tapi cukup mahal, dan bermanfaat 

terutama unuk pasien yang tidak tahan terhadap efek gasrointestinal NSAID 

non-selektif. COX-2 inhibitor mempunyai risiko efek samping gasrointestinal 

bagian atas yang lebih rendah dibanding NSAID non-selektif. 



18 
 

((3) Colchicine 

 

Colchicine merupakan terapi spesifik dan efektif unuk serangan gout 

akut.Namun, dibanding NSAID kurang populer karena mula kerjanya (onset) 

lebih lambat dan efek samping lebih sering dijumpai. 

((4) Steroid 

 

Strategi alternatif selain NSAID dan kolkisin adalah pemberian steroid intra- 

artikular.Cara ini dapat meredakan serangan dengan cepat ketika hanya 1 atau 

2 sendi yang terkena. Namun, harus dipertimbangkan dengan cerma 

diferensial diagnosis antara arthritis sepsis dan gout akut karena pemberian 

steroid intra-artikular akan memperburuk infeksi. 

 
 

2) Serangan Kronik 

 

Kontrol jangka panjang hiperurisemia merupakan faktor penting untuk 

mencegah terjadinya serangan akut gout, gouttophaceous chronic, keterlibatan 

ginjal dan pembentukan batu asam urat. Kapan mulai diberikan obat penurun 

kadar asam urat yang tinggi dalam darah / hiperurisemia masih kontroversi. 

Penggunaan allopurinol, urikourik dan feboxostat (sedang dalam pengembangan) 

unuk terapi gout kronik dijelaskan berikut ini : 

(1) Allopurinol 

 

Obat hipurisemik pilihan unuk gout kronik adalah allopurinol.Selain 

mengontrol gejala, obat ini juga melindungin fungsi ginjal. Allopurinol 

menurunkan fungsi asam urat dengan cara menghambat enzim xantin oksidase. 

Dosis pada pasien dengan fungsi ginjal normal dosis awal allopurinol tidak 

boleh melebihi 300mg/24 jam. Respon terhadap allopurinol dapat dilihat 
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sebagai penurunan kadar asam urat dalam serum pada dua hari setelah terapi 

dimulai dan maksimum setelah 7-10 hari. Kadar asam urat dalam serum harus 

dicek setelah 2-3 minggu penggunaan allopurinol untuk meyakinkan turunnya 

kadar asam urat. 

(2) Obat urikosurik 

 

kebanyakan pasien dengan hiperurisemia yang sedikit mengekskresikan asam 

urat dapat diterapi dengan obat urikosurik. Urikosurik seperti probenesid (500 

mg 2kali/hari) dan sulfinpirazon (100 mg 3-4 kali/hari) merupakan alternatif 

allopurinol, terutama untuk pasien yang tidak tahan terhadap allopurinol. 

Urikosurik harus dihindari pada pasien dengan nefropati urat dan yang 

memproduksi asam urat berlebihan.Obat ini tidak efektif pada pasien dengan 

fungsi ginjal yang buruk (klirens kreatinin <20-30 mL/menit). 

Sekitar 5% pasien yang menggunakan probenesid jangka lama mengalami 

mual, nyeri ulu hati, kembung atau konstipasi 

 
 

2.1.7 Komplikasi 

 

Meskipun penyakit asam urat jarang menimbulkan komplikasi, namun 

tetap patut di waspadai. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi diantaranya 

sebagai berikut: 

2.1.7.1 Munculnya benjolan keras (tofi) di sekitar area yang meradang 

 

2.1.7.2 Kerusakan sendi permanen akibat radang yang terus berlangsung serta tofi 

di dalam sendi yang merusaktulang rawan dan tulang sendi itu sendiri. 

Kerusakan permanen ini biasanya terjadi pada kasus penyakit asam urat 

yang diabaikan selama bertahun-tahun. 
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2.1 Pathway 
 

 

 

 

Gambar 2.1 Pathway Gout Arthritis 

Sumber : Efidor Kerinci (2013) 
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2.2 Konsep Dasar Keluarga 

 

2.2.1 Definisi 

 

Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui 

pertalian darah,adopsi, atau perkawinan.Keluarga adalah unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul 

dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan (Padila, 2012). 

Johnson’s mendefinisikan keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan 

hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup 

bersama atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa 

anak,baik Anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga 

(Padila, 2012). Jadi, dari beberapa definisi diatas maka keluarga adalah unit 

terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang saling 

berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan dan tinggal dibawah 

satu atap dalam keadaan saling ketergantungan serta mempunyai peran atau 

kewajiban yang harus dilaksanakan. 

 
 

2.2.2 Struktur Keluarga 

 

Ciri-ciri struktur keluarga menurut Widyanto (2014) : 

 

2.2.2.1 Terorganisir 

 

Keluarga merupakan cerminan organisasi dimana setiap anggota 

keluarga memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai 

tujuan keluarga.Dalam menjalankan peran dan fungsinya, anggota 

keluarga saling berhubungan dan saling bergantung. 
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2.2.2.2 Keterbatasan 

 

Setiap anggota keluarga memiliki kebebasan, namun juga memiliki 

keterbatasan dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

2.2.2.3 Perbedaan dan Kekhususan 

 

Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsinya masing- 

masing.Peran dan fungsi tersebut cenderung berbeda dan khas, yang 

menunjukan adanya ciri perbedaan dan kekhususan. 

 
 

Macam-macam struktur keluarga : 

 

1) Patrineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi,dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ayah. 

(2) Matrilineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri atas sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi,dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ibu. 

(3) Matrilocal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah istri. 

(4) Patrilocal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami. 

(5) Keluarga kawinan, adalah hubungan suami istri sebagai dasar pembinaan 

keluarga dan beberapa sanak (Padila,2012). 
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2.2.3 Tipe Keluarga 

 

Keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan berasal dari berbagai 

macam pola kehidupan. Sesuai dengan perkembangan sosial,maka tipe keluarga 

berkembang mengikutinya. Agar dapat mengupayakan peran serta keluarga dalam 

meningkatkan derajat kesehatan, maka perawat perlu memahami dan mengetaui 

berbagai tipe keluarga. Menurut Mubarak (2012), 

Tipe-tipe keluarga antara lain: 

 

2.2.3.1 Tradisional nuclear 

 

Keluarga inti yang terdiri dari ayah,ibu,dan anak yang tinggal 

dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikatan 

perkawinan, satu/keduanya dapat bekerja diluar rumah. 

2.2.3.2 Extended family 

 

Keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya nenek, 

kakek, keponakan, saudara sepupu, paman bibi,dan sebagainya. 

2.2.3.4 Reconstitude family 

 

Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali 

suami/istri,tinggal dalam pembentukan satu rumah dengan anak-anaknya, 

baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari perkawinan baru. 

Satu atau keduanya dapat bekerja diluar rumah. 

2.2.3.5 Middle age /aging couple 

 

Suami sebagai pencari uang, istri dirumah atau kedua-duanya 

bekerja diluar rumah, dan anak-anak sudah meninggalkan rumah karena 

sekolah/perkawinan/meniti karir. 
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2.2.3.6 Dyadic nuclear 

 

Suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak 

keduanya/salah satu bekerja diluar rumah. 

2.2.3.7 Single parent 

 

Satu orang tua akibat perceraian/kematian pasangnya dan anak- 

anaknya dapat tinggal dirumah/diluar rumah. 

2.2.3.8 Dual carrier 

 

Suami istri atau keduanya berkarir tanpa anak. 

 

2.2.3.9 Commuter married 

 

Suami/istri atau keduanya orang karir dan tinggal terpisah pada 

jarak tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu. 

2.2.3.10 Single adult 

 

Wanita atau pria dewasa yang tinggal sendiri dengan tidak adanya 

keinginan untuk menikah. 

2.2.3.11 Three generation 

 

Tiga generasi atau lebih tinggal satu rumah. 

 

2.2.3.12 Institusional 

 

Anak-anak atau orang dewasa tinggal dalam satu panti. 

 

2.2.3.13 Communal 

 

Satu rumah terdiri atas dua/lebih pasangan yang mengayomi 

dengan anak-anaknya dalam penyediaan fasilitas. 
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2.2.3.14 Group Marriage 

 

Suatu rumah terdiri atas orang tua dan keturunanya didalam satu 

keluarga dan tiap individu adalah menikah dengan yang lain dan semua 

adalah orang tua dari anak-anak. 

2.2.3.15 Unmarried Parent and Child 

 

Ibu dan anak dimana perkawinan tidak dikehendaki, anaknya diadopsi. 

 

2.2.3.16 Cohibing Couple 

 

Dua orang/satu pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan. 

 

 
 

2.2.4 Peran keluarga 

 

Peran Keluarga adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang 

lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam satu sistem (Mubarak, 2012). 

Peran didasarkan pada preskipsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang 

individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi 

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut 

(Harmoko, 2012). 

Peran formal dalam keluarga adalah peran-peran yang bersifat terkait, 

yaitu sejumlah perilaku yang kurang lebih bersifat homogen.Keluarga membagi 

peran secara merata kepada anggotanya. Dalam peran formal keluarga ada peran 

yang membutuhkan keterampilan dan kemampuan tertentu dan ada juga peran 

yang tidak terlalu kompleks, sehingga dapat didelegasikan kepada anggota 

keluarga lain yang kurang terampil. 
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Beberapa contoh peran formal yang terdapat dalam keluarga adalah 

pencari nafkah, ibu rumah tangga, sopir, pengasuh anak, tukang masak, dan lain- 

lain. Jika seorang anggota keluarga meninggalkan rumah, dan karenanya ia tidak 

memenuhi suatu peran maka anggota keluarga lain akan mengambil alih 

kekosongan ini dengan memerankan perannya agar tetap berfungsi . 

(Mubarak, 2012). 

 

Peran informal keluarga bersifat implisit, biasanya tidak tampak, 

dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional individu 

dan/atau untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga.Peran informal keluarga 

lebih didasarkan pada atribut-atribut personalitas atau kepribadian anggota 

keluarga individu.Beberapa contoh peran informal keluarga adalah pendorong, 

pengharmoni, inisiator, pendamai, koordinator, pionir keluarga, dan lain-lain 

(Harmoko, 2012). 

 
 

2.2.5 Fungsi Keluarga 

 

Menurut Friedman (Padila, 2012) ada lima fungsi dasar keluarga 

diantaranya adalah: 

2.2.5.1 Fungsi Afektif (the affective function) 

 

Fungsi afektif berkaitan dengan fungsi internal keluarga yang 

merupakan basis kekuatan dari keluarga. Fungsi afektif berguna untuk 

pemenuhan kebutuhan psikososial.Keberhasilan fungsi afektif tampak 

melalui keluarga yang bahagia.Dalam fungsi ini anggota keluarga 

mengembangkan gambaran diri yang positif, perasaan memiliki dan 

dimiliki, perasaan yang berarti, dan merupakan sumber kasih 
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sayang.Fungsi afektif merupakan sumber energi yang menentukan 

kebahagiaan keluarga. 

2.2.5.2 Fungsi Sosialisasi (thesocialization function) 

 

Sosialisasi merujuk pada proses perkembangan dan perubahan 

yang dialami oleh seorang individu sebagai hasil dari interaksi dan belajar 

berperan dalam lingkungan sosial. Keluarga merupakan tempat individu 

melakukan sosialisasi. Dalam fungsi ini anggota keluarga belajar disiplin, 

norma, budaya serta perilaku melalui hubungan dan interaksi dalam 

keluarga, sehingga individu mampu berperan dalam masyarakat. 

2.2.5.3 Fungsi Reproduksi (the reproductive function) 

 

Dalam fungsi ini keluarga berfungsi untuk meneruskan 

kelangsungan keturunan dan meningkatkan sumber daya manusia. 

2.2.5.4 Fungsi Ekonomi (the economic function) 

 

Fungsi ini menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

seperti makanan, pakaian, dan perumahan, maka keluarga memerlukan 

sumber keuangan. 

2.2.5.5 Fungsi Perawatan Keluarga/Pemeliharaan Kesehatan (the health care 

function) 

Fungsi lain keluarga adalah fungsi perawatan kesehatan. Selain 

keluarga menyediakan makanan, pakaian dan rumah, keluarga juga 

berfungsi melakukan asuhan kesehatan kepada anggotanya baik untuk 

mencegah terjadinya gangguan maupun merawat anggota yang sakit. 
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2.2.6 Tugas Keluarga 

 

Selain keluarga harus mampu melaksanakan fungsi dengan baik, keluarga 

juga harus mampu melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Tugas kesehatan 

keluarga menurut Friedman adalah sebagai berikut: 

2.2.6.1 Mengenal Masalah Kesehatan 

 

Keluarga Keluarga perlu mengenal keadaan kesehatan dan 

perubahan- perubahan yang dialami oleh anggota keluarganya. 

Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga, secara tidak 

langsung akan menjadi perhatian keluarga atau orang tua. Apabila 

menyadari adanya perubahan, keluarga perlu mencatat kapan 

terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar 

perubahannya. 

2.2.6.2 Membuat Keputusan 

 

Tindakan kesehatan yang Tepat Tugas ini merupakan upaya utama 

keluarga untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan 

keluarga.Tindakan kesehatan yang dilakukan keluarga diharapkan 

tepat agar masalah kesehatan yang sedang terjadi dapat dikurangi atau 

diatasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan dalam mengambil 

keputusan, maka keluarga dapat meminta bantuan kepada orang lain di 

lingkungan tempat tinggalnya. 
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2.2.6.3 Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit 

 

Anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan perlu 

memperoleh tindakan lanjutan atau perawatan agar masalah yang lebih 

parah tidak terjadi.Perawatan dapat dilakukan di institusi pelayanan 

kesehatan atau di rumah apabila keluarga telah memiliki kemampuan 

tindakan untuk pertolongan pertama. 

2.2.6.4 Mempertahankan Suasana Rumah yang Sehat 

 

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan bersosialisasi 

bagi anggota keluarga.Oleh karena itu kondisi rumah haruslah dapat 

menjadikan lambang ketenangan, keindahan dan dapat menunjang 

derajat kesehatan bagi keluarga. 

2.2.6.5 Menggunakan Fasilitas Kesehatan yang Ada di Masyarakat 

 

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan 

kesehatan keluarga atau anggota, keluarga harus dapat memanfaatkan 

fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya.Keluarga dapat berkonsultasi 

atau meminta bantuan tenaga keperawatan untuk memecahkan masalah 

yang dialami anggota keluarganya, sehingga keluarga dapat bebas dari 

segala macam penyakit. (Andarmoyo, 2012) 

 
 

2.2.7 Peran Perawat Keluarga 

 

Perawat kesehatan keluarga adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan 

kepada keluarga sebagai unit pelayanan untuk mewujudkan keluarga yang sehat. 

Fungsi perawat, membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah kesehatan 
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dengan cara meningkatkan kesanggupan keluarga melakukan fungsi dan tugas 

perawatan kesehatan keluarga. 

 
 

Menurut Widyanto (2014), peran dan fungsi perawat dalam keluarga yaitu: 

 

2.2.7.1 Pendidik Kesehatan, mengajarkan secara formal maupun informal kepada 

keluarga tentang kesehatan dan penyakit. 

2.2.7.2 Pemberi Pelayanan, pemberi asuhan keperawatan kepada anggota keluarga 

yang sakit dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan/pembinaan 

yang diberikan guna meningkatkan kemampuan merawat bagi keluarga. 

2.2.7.3 Advokat Keluarga, mendukung keluarga berkaitan dengan isu-isu 

keamanan dan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

2.2.7.4 Penemu Kasus (epidiomologist), mendeteksi kemungkinan penyakit yang 

akan muncul dan menjalankan peran utama dalam pengamatan dan 

pengawasan penyakit. 

2.2.7.5 Peneliti, mengidentifikasi masalah praktik dan mencari penyelesaian 

melalui investigasi ilmiah secara mandiri maupun kolaborasi. 

2.2.7.6 Manager dan Koordinator, mengelola dan bekerja sama dengan anggota 

keluarga, pelayanan kesehatan dan sosial, serta sektor lain untuk 

mendapatkan akses pelayanan kesehatan. 

2.2.7.7 Fasilitator, menjalankan peran terapeutik untuk membantu mengatasi 

masalah dan mengidentifikasi sumber masalah. 

2.2.7.8 Konselor, sebagai konsultan bagi keluarga untuk mengidentifikasi dan 

memfasilitasi keterjangkauan keluarga/masyarakat terhadap sumber yang 

diperlukan. 
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2.2.7.9 Mengubah atau Memodifikasi Lingkungan, memodifikasi lingkungan agar 

dapat meningkatkan mobilitas dan menerapkan asuhan secara mandiri. 

 
 

2.3 Konsep Gangguan Mobilitas Fisik 

 

2.3.1. Definisi 

 

Gangguan mobilitas fisik ( Imobilisasi ) adalah suatu keadaan ketika 

individu mengalami atau beresiko mengalami keterbatasan gerak fisik menurut, 

perubahan dalam tingkat mobilisasi fisik dapat meningkatkan instruksi 

pembatasan  gerak  dalam tirah baring, pembatasan gerak fisik,  selama 

menggunakan alat bantu eksternal ( misalnya gips, atau traksi rangka), 

pembatasan gerak volunter atau kehilangan fungsi motorik (Potter & Perry, 2013). 

Ada pula yang menyebutkan bahwa gangguan mobilitas fisik merupakan 

suatu kondisi yang relatif dimana individu tidak hanya mengalami penurunan 

aktivitas dari kebiasaan normalnya kehilangan tetapi juga kemampuan geraknya 

secara total (Ernawati, 2012). 

Menurut Kozier, 2012 Gangguan mobilitas fisik adalah merupakan 

penurunan jumlah dari pergerakan yang terkumpul pada individu. Secara normal 

seseorang akan bergerak apabila mereka mengalami ketidak nyamanan akibat 

penekanan pada suatu area tubuh. 

Gangguan mobilitas fisik merupakan keadaan ketika seseorang tidak dapat 

bergerak secara bebas karena kondisi yang menggangu pergerakan (aktivitas) 

misalnya mengalami trauma tulang belakang, cedera otak berat disertai fraktur 

pada ekstremitas dan sebagainya ( A Aziz, 2014) 
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2.3.2. Etiologi 

 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017), faktor penyebab terjadinya 

gangguan mobilitas fisik, antara lain kerusakan integritas struktur tulang, 

perubahan metabolisme, ketidakbugaran fisik, penurunan kendali otot, penurunan 

massa otot, penurunan kekuatan otot, keterlambatan perkembangan, kekakuan 

sendi, kontraktur, malnutrisi, gangguan muskuloskeletal, gangguan 

neuromuskular, indeks masa tubuh di atas persentil ke-75 usia, efek agen 

farmakologi, program pembatasan gerak, nyeri, kurang terpapar informasi tentang 

aktivitas fisik, kecemasan, gangguan kognitif, keengganan melakukan pergerakan, 

dan gangguan sensoripersepsi. NANDA-I (2018) juga berpendapat mengenai 

etiologi gangguan mobilitas fisik, yaitu intoleransi aktivitas, kepercayaan budaya 

tentang aktivitas yang tepat, penurunan ketahanan tubuh, depresi, disuse, kurang 

dukungan lingkungan, fisik tidak bugar, serta gaya hidup kurang gerak. Pendapat 

lain menurut Setiati (Setiati, 2014) mengenai penyebab gangguan mobilitas fisik 

adalah adanya rasa nyeri, lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan, masalah 

psikologis, kelainan postur, gangguan perkembangan otot, kerusakan sistem saraf 

pusat, atau trauma langsuung dari sistem muskuloskeletal dan neuromuskular. 

(Setiati, 2014) 

 
 

2.3.3. Patofisiologi 

 

Neuromuskular berupa sistem otot, skeletal, sendi, ligamen, tendon, 

kartilago, dan saraf sangat mempengaruhi mobilisasi.Gerakan tulang diatur otot 

skeletal karena adanya kemampuan otot berkontraksi dan relaksasi yang bekerja 
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sebagi sistem pengungkit.Tipe kontraksi otot ada dua, yaitu isotonik dan 

isometrik.Peningkatan tekanan otot menyebabkan otot memendek pada kontraksi 

isotonik. 

Selanjutnya, pada kontraksi isometrik menyebabkan peningkatan tekanan 

otot atau kerja otot tetapi tidak terjadi pemendekan atau gerakan aktif dari otot, 

misalnya menganjurkan pasien untuk latihan kuadrisep.Gerakan volunter 

merupakan gerakan kombinasi antara kontraksi isotonik dan kontraksi 

isometrik.Perawat harus memperhatikan adanya peningkatan energi, seperti 

peningkatan kecepatan pernapasan, fluktuasi irama jantung, dan tekanan darah 

yang dikarenakan pada latihan isometrik pemakaian energi meningkat.Hal ini 

menjadi kontraindikasi pada pasien yang memiliki penyakit seperti infark miokard 

atau penyakit obstruksi paru kronik.Kepribadian dan suasana hati seseorang 

digambarkan melalui postur dan gerakan otot yang tergantung pada ukuran 

skeletal dan perkembangan otot skeletal.Koordinasi dan pengaturan kelompok 

otot tergantung tonus otot dan aktivitas dari otot yang berlawanan, sinergis, dan 

otot yang melawan gravitasi.Tonus otot sendiri merupakan suatu keadaan 

tegangan otot yang seimbang.Kontraksi dan relaksasi yang bergantian melalui 

kerja otot dapat mempertahankan ketegangan.Immobilisasi menyebabkan aktivitas 

dan tonus otot menjadi berkurang.Rangka pendukung tubuh yang terdiri dari 

empat tipe tulang, seperti panjang, pendek, pipih, dan irreguler disebut 

skeletal.Sistem skeletal berfungsi dalam pergerakan, melindungiorgan vital, 

membantu mengatur keseimbangan kalsium, berperan dalam pembentukan sel 

darah merah (Potter dan Perry, 2012). 
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Pengaruh imobilisasi yang cukup lama akan terjadi respon fisiologis pada 

sistem otot rangka. Respon fisiologis tersebut berupa gangguan mobilisasi 

permanen yang menjadikan keterbatasan mobilisasi. Keterbatasan mobilisasi akan 

mempengaruhi daya tahan otot sebagai akibat dari penurunan masa otot, atrofi dan 

stabilitas. Pengaruh otot akibat pemecahan protein akan mengalami kehilangan 

masa tubuh yang terbentuk oleh sebagian otot. Oleh karena itu, penurunan masa 

otot tidak mampu mempertahankan aktivitas tanpa peningkatan kelelahan.Selain 

itu, juga terjadi gangguan pada metabolisme kalsium dan mobilisasi sendi.Jika 

kondisi otot tidak dipergunakan atau karena pembebanan yang kurang, makaakan 

terjadi atrofi otot. Otot yang tidak mendapatkan pembebanan akan meningkatkan 

produksi Cu, Zn. Superoksida Dismutase yang menyebabkan kerusakan, ditambah 

lagi dengan menurunya catalase, glutathioneperoksidase, dan mungkin Mn, 

superoksida dismutase, yaitu sistem yang akan memetabolisme kelebihan ROS. 

ROS menyebabkan peningkatan kerusakan protein, menurunnya ekspresi myosin, 

dan peningkatan espresi komponen jalur ubiquitineproteolitik proteosome.Jika 

otot tidak digunakan selama beberapa hari atau minggu, maka kecepatan 

penghancuran protein kontraktil otot (aktin dan myosin) lebih tinggi dibandingkan 

pembentukkannya, sehingga terjadi penurunan protein kontraktil otot dan terjadi 

atrofi otot. Terjadinya atrofi otot dikarenakan serabut-serabut otot tidak 

berkontraksi dalam waktu yang cukup lama sehingga perlahan akan mengecil 

dimana terjadi perubahan antara serabut otot dan jaringan fibrosa. Tahapan 

terjadinya atrofi otot dimulai dengan berkurangnya tonus otot. Hal ini myostatin 

menyebabkan atrofi otot melalui penghambatan pada proses translasi protein 

sehingga menurunkan kecepatan sintesis protein. NF-κB menginduksi atrofi 
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dengan aktivasi transkripsi dan ubiquinasi protein.Jika otot tidak digunakan 

menyebabkan peningkatan aktivitas transkripsi dari NF-κB.Reactive Oxygen 

Species (ROS) pada otot yang mengalami atrofi.Atrofi pada otot ditandai dengan 

berkurangnya protein pada sel otot, diameter serabut, produksi kekuatan, dan 

ketahanan terhadap kelelahan. Jika suplai saraf pada otot tidak ada, sinyal untuk 

kontraksi menghilang selama 2 bulan atau lebih, akan terjadi perubahan 

degeneratif pada otot yang disebut dengan atrofi degeneratif. Pada akhir tahap 

atrofi degeneratif terjadi penghancuran serabut otot dan digantikan oleh jaringan 

fibrosa dan lemak.Bagian serabut otot yang tersisa adalah membran sel dan 

nukleus tanpa disertai dengan protein kontraktil.Kemampuan untuk meregenerasi 

myofibrilakan menurun. Jaringan fibrosa yang terjadi akibat atrofi degeneratif 

juga memiliki kecenderungan untuk memendek yang disebut dengan kontraktur 

(Jackman, R.W., & Kandarian, S.C, 2018) 

 
2.3.4. Tanda dan gejala 

 

Adapun tanda dan gejala pada gangguan mobilitas fisik menurut Tim 

Pokja SDKI DPP PPNI (2017) yaitu : 

2.3.4.1 Tanda dan gejala mayor 

 

Tanda dan gejala mayor subjektif dari gangguan mobilitas fisik, 

yaitu mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas.Kemudian, untuk tanda 

dan gejala mayor objektifnya, yaitu kekuatan otot menurun, dan rentang 

gerak menurun. 
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2.3.4.2 Tanda dan gejala minor 

 

Tanda dan gejala minor subjektif darigangguan mobilitas fisik, 

yaitu nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, dan merasa 

cemas saat bergerak.Kemudian, untuk tanda dan gejala minor objektifnya, 

yaitu sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, dan fisik 

lemah.NANDA-I (2018) berpendapat bahwa tanda dan gejala dari 

gangguan mobilitas fisik, antara lain gangguan sikap berjalan, penurunan 

keterampilan motorik halus, penurunan keterampilan motorik kasar, 

penurunan rentang gerak, waktu reaksi memanjang, kesulitan membolak- 

balik posisi, ketidaknyamanan, melakukan aktivitas lain sebagai pengganti 

pergerakan, dispnea setelah beraktivitas, tremor akibat bergerak, 

instabilitas postur, gerakan lambat, gerakan spastik, serta gerakan tidak 

terkoordinasi 

 
 

2.3.5. Kondisi klinis terkait 

 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) kondisi terkait yang dapat 

mengalami gangguan mobilitas fisik, yaitu stroke, cedera medula spinalis, trauma, 

fraktur, osteoarthritis, ostemalasia, dan keganasan.Selain itu, menurut NANDA-I 

(2018) kondisi terkait yang berisiko mengalami gangguan mobilitas fisik, antara 

lain kerusakan integritas struktur tulang, gangguan fungsi kognitif, gangguan 

metabolisme, kontraktur, keterlambatan perkembangan, gangguan 

muskuloskeletal, gangguan neuromuskular, agens farmaseutika, program 

pembatasan gerak, serta gangguan sensoriperseptual. 
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2.3.6. Komplikasi 

 

Menurut Bakara D.M & Warsito S, (2016) gangguan mobilitas fisik dapat 

menimbulkan komplikasi, yaituabnormalitas tonus,orthostatic hypotension, deep 

veinthrombosis, serta kontraktur.Selain itu, komplikasi yang dapat terjadi adalah 

pembekuan darah yang mudah terbentuk pada kaki yang lumpuh menyebabkan 

penimbunan cairan dan pembengkaan. Kemudian, juga menyebabkan embolisme 

paru yaitu sebuah bekuan yang terbentuk dalam satu arteri yang mengalir ke 

paru.Selanjutnya yaitu dekubitus.Bagian yang biasa mengalami memar adalah 

pinggul, pantat, sendi kaki dan tumit. Bila memar ini tidak dirawat akan menjadi 

infeksi. 

Atrofi dan kekakuan sendi juga menjadi salah satu komplikasi dari 

gangguan mobilitas fisik.Hal itu disebabkan karena kurang gerak dan mobilisasi. 

Komplikasilainnya, seperti disritmia, peningkatan tekanan intra cranial, kontraktur, 

gagal nafas, dankematian (Andra,Wijaya,Putri, 2013). 

 
 

2.3.7. Penatalaksanaan 

 

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada pasien dengan masalah 

gangguan mobilitas fisik yaitu dengan memberikan latihan rentang gerak. Latihan 

rentang gerak yang dapat diberikan salah satunya yaitu dengan latihan Range of 

Motion (ROM) yang merupakan latihan gerak sendi dimana pasien akan 

menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara 

pasif maupun aktif. Range of Motion (ROM) pasif diberikan pada pasien dengan 

kelemahan otot lengan maupun otot kaki berupa latihan pada tulang maupun sendi 

dikarenakan pasien tidak dapat melakukannya sendiri yang tentu saja pasien 
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membutuhkan bantuan dari perawat ataupun keluarga.Kemudian, untuk Range of 

Motion (ROM) aktif sendiri merupakan latihan yang dilakukan sendiri oleh pasien 

tanpa membutuhkan bantuan dari perawat ataupun keluarga.Tujuan Range of 

Motion (ROM) itu sendiri, yaitu mempertahankan atau memelihara kekuatan otot, 

memelihara mobilitas persendian, merangsang sirkulasi darah, mencegah kelainan 

bentuk (Potter & Perry, 2012). 

Saputra (2013) berpendapat bahwa penatalaksanaan untuk gangguan 

mobilitas fisik, antara lain : 

2.3.7.1 Pengaturan posisi tubuh sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti 

memiringkan pasien, posisi fowler, posisisims, posisi trendelenburg, 

posisi genupectoral, posisi dorsal recumbent, dan posisi litotomi. 

2.3.7.2 Ambulasi dini Salah satu tindakan yang dapat meningkatkan kekuatan dan 

ketahanan otot serta meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tindakan ini 

bisa dilakukan dengan cara melatih posisi duduk di tempat tidur, turun 

dari tempat tidur, bergerak ke kursi roda, dan yang lainnya. 

2.3.7.3 Melakukan aktivitas sehari-hari. 

 

Melakukan aktivitas sehari-hari dilakukan untuk melatih kekuatan, 

ketahanan, dan kemampuan sendi agar mudah bergerak, serta 

meningkatkan fungsi kardiovaskular. 

2.3.7.4 Latihan Range of Motion (ROM) aktif atau pasif. (Potter & Perry, 2012) 
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2.4 Konsep Asuhan Keperawatan 

 

2.4.1 Pengkajian Keperawatan 

 

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 adalah: 

2.4.1.1 Struktur dan karakteristik keluarga 

 

2.4.1.2 Sosial, ekonomi, dan budaya 

 

2.4.1.3 Faktor lingkungan 

 

2.4.1.4 Riwayat kesehatan dan medis dari setiap anggota keluarga. 

 

Psikososial keluarga Pengkajian data pada asuhan keperawatan 

keluarga berdasarkan format pengkajian keluarga meliputi : 

1) Data Umum 

 

(1) Nama kepala keluarga, usia, pendidikan, pekerjaan, dan alamat kepala 

keluarga, komposisi anggota keluarga yang terdiri atas nama atau inisial, jenis 

kelamin, tanggal lahir, atau umur, hubungan dengan kepala keluarga, status 

imunisasi dari masing-masing anggota keluarga,dan genogram (genogram 

keluarga dalam tiga generasi). 

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

yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut. 

(3) Suku bangsa atau latar belakang budaya (etnik), mengkaji asal suku bangsa 

keluarga tersebut, serta mengidentifikasi budaya suku bangsa terkait dengan 

kesehatan. 
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(4) Agama, mengkaji agama yang dianut oleh keluarga serta kepercayaan yang 

dapat mempengaruhi kesehatan. 

(5) Status sosial ekonomi keluarga, ditentukan oleh pendapatan, baik dari kepala 

keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu, status sosial ekonomi 

keluarga ditentukan pula oleh kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh 

keluarga serta barang-barang yang dimiliki oleh keluarga. 

(6) 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 Perkembangan Keluarga 

 

(1) Tahap Perkembangan Keluarga Saat Ini Data ini ditentukan oleh anak tertua 

dalam keluarga. 

(2) Tahap Perkembangan Keluarga yang Belum Terpenuhi Data ini menjelaskan 

mengenai tugas dalam tahap perkembangan keluarga saat ini yang belum 

terpenuhi dan alasan mengapa hal tersebut belum terpenuhi. 

(3) Riwayat Keluarga Inti Data ini menjelaskan mengenai penyakit keturunan, 

riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, status imunisasi, sumber 

kesehatan yang biasa digunakan serta pengalaman menggunakan pelayanan 

kesehatan. 

(4) Riwayat Keluarga Sebelumnya Data ini menjelaskan riwayat kesehatan dari 

pihak suami dan istri. 
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3) Pengkajian Lingkungan 

 

(1) Karakteristik Rumah Data ini menjelaskan mengenai luas rumah, tipe, jumlah 

ruangan, jumlah jendela, pemanfaatan ruangan, penempatan perabot rumah 

tangga, jenis WC, serta jarak WC ke sumber air.Data karakteristik rumah 

disertai juga dalam bentuk denah. 

(2) Karakteristik Tetangga dan Komunitas Setempat Data ini menjelaskan 

mengenai lingkungan fisik setempat, kebiasaan dan budaya yang 

mempengaruhi kesehatan. 

(3) Mobilitas Geografis Keluarga 

 

Biasanya keluarga cenderung memiliki tempat tinggal yang menetap disuatu 

tempat atau berpindah-pindah. 

(4) Perkumpulan Keluarga dan Interaksi dengan Masyarakat Data ini 

menjelaskan mengenai kebiasaan keluarga berkumpul, sejauh mana 

keterlibatan keluarga dalam pertemuan dengan masyarakat. (Widyanto, 2014) 

 
 

4) Struktur Keluarga 

 

(1) Sistem 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. 
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(3) Struktur Peran Bila anggota keluarga dapat menerima dan melaksanakan 

perannya dengan baik akan membuat anggota keluarga puas dan menghidari 

terjadinya konflik dalam keluarga dan masyarakat. 

(4) Nilai/Norma Keluarga Perilaku setiap anggota keluarga yang dapat dilihat dari 

nilai dan norma yang ada dalam keluarga. 

 
 

5) Fungsi Keluarga 

 

(1) Fungsi Afektif keluarga yang saling menyayangi dan care terhadap salah satu 

keluarga yang memiliki penyakit gout artritisakan mempercepat proses 

penyembuhan serta setiap keluarga mampu memberikan dukungan kepada 

klien. 

(2) Fungsi Sosialisasi 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 - Untuk mengetahui kemampuan keluarga 

mengenal masalah kesehatan, sejauh mana keluarga mengetahui fakta-fakta 

dari masalah kesehatan yang meliputi pengertian, faktor penyebab, tanda dan 

gejala serta yang mempengaruhi keluarga terhadap masalah. 

((1) Untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan 

mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Kemampuan keluarga yang tepat 

akan mendukung proses perawatan. 
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((2) Untuk mengetahui sejauh mana keluarga merawat anggota keluarga yang 

sakit. Yang perlu dikaji sejauh mana keluarga mengetahui keadaaan penyakit 

anggota keluarganya dan cara merawat anggota keluarga yang sakit. 

((3) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga memelihara lingkungan 

rumah yang sehat.Yang perlu dikaji bagaimana keluarga mengetahui manfaat 

atau keuntungan pemeliharaan lingkungan. Kemampuan keluarga untuk 

memodifikasi lingkungan akan dapat mencegah resiko cedera. 

((4) Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga menggunakan fasilitas 

kesehatan yang mana akan mendukung terhadap kesehatan dan proses 

perawatan. 

((5) Fungsi reproduksi Mengkaji berapa jumlah anak, merencanakan jumlah 

anggota keluarga, serta metode apa yang digunakan keluarga dalam 

mengendalikan jumlah anggota keluarga. 

((6) Fungsi ekonomi Mengkaji sejauh mana keluarga memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan.Bagaimana keluarga memanfaatkan sumber yang 

ada di masyarakat guna meningkatkan status kesehatan. 

((7) Stres dan koping keluarga 

 

Stresor jangka pendek, yaitu stresor yang dialami keluarga yang memerlukan 

penyelesaian dalam waktu enam bulan, Stresor jangka panjang, yaitu stresor 

yang saat ini dialami yang memerlukan penyelesaian lebih dari enam bulan. 

Kemampuan keluarga berespon terhadap situasi atau stressor, Strategi koping 

yang digunakan, strategi koping apa yang digunakan keluarga bila 

menghadapi permasalahan 
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((8) Strategi fungsional, menjelaskan adaptasi disfungsional yang digunakan 

keluarga bila menghadapi permasalahan. 

((9) Harapan keluarga Pada akhir pengkajian, perawat menanyakan harapan 

keluarga terhadap petugas kesehehatan yang ada.( Padila, 2012). 

 
 

2.4.2 Perumusan Diagnosis Keperawatan 

 

Keluarga Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai 

individu, keluarga, atau masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses 

pengumpulan data dan analisis data secara cermat, memberikan dasar untuk 

menetapkan tindakan-tindakan dimana perawat bertanggung jawab untuk 

melaksanakannya. 

Diagnosis keperawatan keluarga dianalisis dari hasil pengkajian terhadap 

masalah dalam tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur 

keluarga, fungsi-fungsi keluarga, koping keluarga, baik yang bersifat aktual, 

resiko, maupun sejahtera dimana perawat memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab untuk melakukan tindakan keperawatan bersama-sama dengan keluarga, 

berdasarkan kemampuan, dan sumber daya keluarga (Mubarak, 2012). 

Mubarak (2012) merumuskan diagnosis keperawatan keluarga berdasarkan 

data yang didapatkan pada pengkajian.Komponen diagnosis keperawatan meliputi 

problem atau masalah, etiology atau penyebab, dan sign atau tanda yang 

selanjutnya dikenal dengan PES. 
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2.4.2.1 Problem atau masalah (P) Masalah yang mungkin muncul pada penderita 

artritis rheumatoid. 

2.4.2.2 Etiology atau penyebab (E) Penyebab dari diagnose keperawatan pada 

asuhan keperawatan keluarga berfokus pada 5 tugas kesehatan keluarga yang 

meliputi: 

1) Mengenal masalah kesehatan. 

 

2) Mengambil keputusan yang tepat. 

 

3) Merawat anggota keluarga yang sakit. 

 

4) Memodifikasi lingkungan. 

 

5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

2.4.3 Sign atau tanda (S) Tanda atau gejala yang didapatkan dari hasil pengkajian. 

 

Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada keluarga dengan gout arthritis 

 

menurut SDKI tahun 2020 yaitu: 

 

2.4.3.1  (D.0054) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada 

persendian dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri 

muncul dan kaku pada lutut kiri 

2.4.3.2 (D.0077) Nyeri Akut berhubungan dengan Agen cedera fisik dibuktikan 

dengan adanya nyeri seperti tertusuk jarum pada jari-jari kaki menjalar 

ke lutut kiri sampai ke pinggung 

1) Menentukan Prioritas Masalah 

 

Menurut Mubarak (2012) tipologi dari diagnosis keperawatan yaitu: 

 

(1) Diagnosis aktual (terjadi defisit atau gangguan kesehatan) 
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Dari hasil pengkajian didapatkan data mengenai tanda dan gejala 

dari gangguan kesehatan, dimana masalah kesehatan yang dialami oleh 

keluarga memerlukan bantuan untuk segera ditangani dengan cepat. 

 
 

(2) Diagnosis resiko tinggi (ancaman kesehatan) 

 

Sudah ada data yang menunjang namun belum terjadi gangguan, 

tetapi tanda tersebut dapat menjadi masalah aktual apabila tidak segera 

mendapatkan bantuan pemecahan dari tim kesehatan atau keperawatan. 

(3) Diagnosis potensial (keadaan sejahtera atau wellness) 

 

Suatu keadaan jika keluarga dalam keadaan sejahtera, kesehatan 

keluarga dapat ditingkatkan.Setelah data dianalisis, kemungkinan perawat 

menemukan lebih dari satu masalah.Mengingat keterbatasan kondisi dan 

sumber daya yang dimiliki oleh keluarga maupun perawat, maka masalah- 

masalah tersebut tidak dapat ditangani sekaligus.Oleh karena itu, perawat 

bersama keluarga dapat menyusun dan menentukan prioritas masalah 

kesehatan keluarga dengan menggunakan skala perhitungan. 
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Tabel 2.1 Skoring Prioritas Masalah 
No Kriteria Skor  Bobot 

1 Sifat masalah   1 
 a. Tidak atau kurang sehat  3  

 b. Anacaman kesehatan  2  

 c. Krisis atau keadaan sejahtera  1  

2 Kemungkinan masalah dapat diubah   2 
 a. Dengan mudah  2  

 b. Hanya sebagian  1  

 c. Tidak dapat  0  

3 Potensial masalah untuk dicegah   1 
 a. Tinggi  3  

 b. Cukup  2  

 c. Rendah  1  

4 Menonjolnya masalah   1 
 a. Masalah berat, harus segera ditangani  2  

 b. Ada masalah, tetapi tidak perlu ditangani  1  

 c. Masalah tidak dirasakan  0  

Sumber : Fadhilla A (2018) 

 

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) Jumlahkan skor untuk semua kriteria, skor tertinggi adalah 5, sama dengan 

seluruh bobot. 

 
 

2.4.3 Perencanaan 

 

Perencanaan keperawatan keluarga adalah kumpulan rencana tindakan 

yang dibuat oleh perawat yang nantinya diimplementasikan dalam tindakan yang 

nyata dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk perbaikan 

kesehatan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. 
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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). 

Berikut ini klasifikasi intervensi keperawatan menurut Friedman : 

 

2.4.3.1 Intervensi Suplemental, perawat memberikan perawatan langsung kepada 

keluarga karena tidak dapat dilakukan keluarga 

2.4.3.2 Intervensi Facilitate, perawat membantu mengatasi hambatan yang 

dimiliki keluarga dengan berusaha memfasilitasi pelayanan yang 

diperlukan, seperti pelayanan medis, kesejahteraan sosial, transportasi 

dan pelayanan kesehatan di rumah 

2.4.3.3 Intervensi Developmental, perawat melakukan tindakan dengan tujuan 

meningkatkan dan memperbaiki kapasitas keluarga dalam perawatan diri 

dan tanggung jawab pribadi. Perawat juga membantu keluarga 

memanfaatkan fasilitas kesehatan yang berasal dari sumber diri sendiri , 

termasuk dukungan sosial internal maupun eksternal ( Padila, 2012) 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada Klien Gout Arthritis di Kelurahan Gadingrejo maka penulis 

menyajikan suatu kasus yang penulis amati pada Hari Senin tanggal 01 Maret 

2021 pada pukul 10.00 WIB 

3.1 Pengkajian 

 

3.1.1 Identitas 

 

1. Nama :Ny. S 

2. Usia 53 

 

3. Jenis Kelamin : Perempuan 

 

4. Agama : Islam 

 

5. Status Perkawinan : Kawin 

 

6. Pekerjaan KK : Ibu Rumah Tangga 

 

7. Pendidikan KK : SD 

 

8. Alamat dan telepon : Jl. Halmahera Gg 9 Gadingrejo 

 

9. Tanggal pengkajian : Senin, 01 Maret 2021 

 

10. Orang yang paling dekat / bisa dihubungi 

Nama : Tn. W 

Alamat : Jl. Halmahera Gg 9 Gadingrejo 

 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Hubungan dengan Klien : Suami 
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= 

3.1.2 Komposisi keluarga : 

 

Tabel 3.1 Komposisi Anggota Keluarga 

 

No. Nama Umur Jenis 

kelamin 

Hub. Dg 

klien 

Pekerjaan Ket. 

1. Tn. W 55 Laki-laki Suami Karyawan 

Swasta 

 

2. Ny. S 53 Perempuan Istri Tidak bekerja 
 

3. Nn. Y 18 Perempuan Anak Tidak bekerja 
 

 
 

Genogram : 
 

 
3.1 Gambar Genogram Keluarga 

 

Keterangan : 

 

Laki-laki 

 

= Perempuan 
 

   = Kawin 
 

     = Tinggal serumah 

 

= Meninggal 

             = klien 
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1. Tipe Keluarga : The nuclear family (keluarga inti) 

 

2. Suku bangsa : Jawa 

 

3. Agama : Islam 

 

4. Status sosial ekonomi keluarga 

 

1) Jumlah pendapatan perbulan : ± 2.000.000 

Sumber pendapatan perbulan : 

Sumber pendapatan berasal dari hasil kerja Tn.w bekerja sebagai Wiraswasta 

sedangkan Ny. S bekerja sebagai IRT dimana keduanya saling bekerja sama dan 

saling membantu sama lain 

2) Jumlah pengeluaran perbulan       : Rp. 1.500.000 

 

3.1.3 Aktivitas rekreasi keluarga 

 

Keluarga Tn.W mengatakan biasanya berkumpul setelah beraktivitas 

sehari hari pada sore hariuntuk menonton TV bersama sambil berbincang 

bincang.Keluarga Tn.W jarang melakukan rekreasi dikarenakan masih 

belum sempat untuk rekreasi satu keluarga 

3.1.4 Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

 

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini 

 

Ny. S mengatakan mempunyai 1 orang anak, saat ini anak tunggal 

keluarga Tn. W berumur 18 tahun belum berkeluarga, masih sekolah 

dan memasuki tahap perkembangan dewasa, fokus untuk pelepasan 

eksplorasi anak diluar rumah serta aktivitasnya. 
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2) Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

 

Tugas perkembangan keluarga dengan anak remaja meliputi : 

(1)Memberi kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab 

mengingat remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkat 

otonominya 

(2)Mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga 

(3)Mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, 

hindari perdebatan, kecurigaan dan permusuhan. 

 

(4)Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang 

keluarga. 

3) Riwayat kesehatan keluarga inti ini 

 

Ny. S mengatakan jika dibuat jalan kaki kirinya terasa nyeri seperti 

ditusuk jarum 

4) Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya 

 

Ny. S memiliki riwayat penyakit Hipertensi tetapi keadaan anaknya 

sehat dan tidak mempunyai penyakit asam urat dan kolesterol dan 

hipertensi. 

5) Data lingkungan 

 

(1) Karakteristik rumah 

 

Tempat tinggal rumah Ny. S keseluruhan 300 m2= 30 m x 30 m, 

milik sendiri, rumah Ny. S memiliki 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 

dapur, mushollah,ruang tamu, halaman depan dan belakang. Sirkulasi 

rumah cukup, rumah Ny. S menggunakan wc dan limbah dibuang ke 
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septik tank. Tersedia tempat sampah untuk limbah rumah tangga. 

Lingkungan rumah cukup bersih. 

(1)) Denah rumah 

 

 

Keterangan 

 

1 = Halaman Depan 

2 = Ruang Tamu 

3 = Kamar Tidur 

4 = Mushollah 

5 =Kamar Mandi 

 

6 = Dapur 

 

7 = Kamar Tidur 

 

8 = Halaman Belakang 

 

 

 

 

3.2 Gambar Denah Rumah 

 

(2)) Ventilasi dan pencahyaan : 

 

Keluarga mengatakan memiliki 2 jendela di setiap ruangan dan 

selalu dibuka. Untuk masing masing jendela 98 cm x 65 cm. Dan 

setiap ruangan mempunyai ventilasi dan penenrangan yang baik. 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

8 
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(3)) Sumber air : 

 

Sumber air keluarga Ny. S dari sumur yang digunakan untuk 

mandi, mencuci, dan memasak. Keluarga mempunyai penyimpanan 

air di bak mandi dan gentong bersih tidak ada jentiknya. Untuk minum 

Ny. S mengkonsumsi air isi ulang. Karakteristik air tidak berwarna, 

tidak berbau, dan tidak berasa. 

(4)) Penataan ruangan : 

 

Penataan rumah rapi dan teratur sesuai dengan fungsi ruangan. 

Pada ruang tamu terdapat kursi dan meja. Ruang keluarga terdapat 

kasur lipat dan tv. kamar mandi letaknya disamping dapur dan 

terdapat tempat alat mandi, gantungan baju, dan bak mandi. Dapur 

terletak didepan kamar tidur dan terdapat meja makan, alat masak, 

kulkas, penyimpanan air bersih dan cuci piring. 

(5)) Lingkungan sekitar rumah : 

 

Keluarga mengatakan rumah jauh dari jalan raya dan pabrik. Dan 

lingkungan sekitar rumah bersih, jarak antara satu rumah dengan 

rumah lain tidak terlalu berdempetan dan terdapat tanaman sebagai 

penghijauan. Pembungan sampah dekat sungai belakang rumah 

ditimbun dan dibakar. 

(6)) Sarana transportasi : 

 

Ny. S mengatakan jika berpergian menggunakan angkot atau bus. 

(7)) Fasilitas kesehatan : 

Keluarga mengatakan dirumahnya terdapat puskesmas dengan 

jarak yang cukup jauh tapi terdapat praktik umum yang cukup dekat. 
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(8)) Karakteristik tetangga dan komunitasnya : 

 

Keluarga Ny. S mengatakan di lingkungannya, mayoritas 

penduduknya bersuku Jawa dan Madura, tetangganya juga banyak 

yang pedagang, nelayan, buruh, wiraswasta. Tetangganya akrab 

dengan keluarga Ny. S dan saling tolong menolong bila kesusahan. 

(9)) Mobilitas geografis keluarga: 

 

Keluarga Ny. S sudah lama tinggal di rumah tersebut. Rumah 

 

Ny. S jaraknya 1km dari jalan raya, jenis kendaraan yang digunakan 

biasanya angkot. 

(10)) Perkumpulan keluarga dan interaksi dalam masyarakat : 

 

Didalam Masyarakat Ny.S mengikuti perkumpulan bersama 

masyarakat, Tn. W juga mengikuti tahlilan di lingkungannya begitu 

juga dengan Ny. S disamping bersosialisasi dia juga melakukan 

pekerjaan rumah, anak anak Tn. Wjuga aktif dalam karang taruna di 

lingkungannya. 

(11)) Sistem pendukung keluarga 

 

Ny. S mengatakan bahwa didalam keluarganya semua anggota 

keluarga mempunyai kartu jaminan kesehatan yaitu BPJS. 
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3.1.5 Struktur keluarga 

 

1) Struktur peran 

Formal 

(1)) Tn. W sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya disamping itu Tn. W sebagai 

pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman pada keluarga 

(2)) Ny. S berperan sebagai istri dan ibu bagi anaknya, Ny. S sebagai ibu 

yang memiliki peran untuk mengurusi rumah dan pendidik anak- 

anaknya serta membantu suaminya bekerja. 

(3)) Nn. Y berperan sebagai anak sekolah yang harus belajar dan patuh 

pada kedua ortunya. 

Informal 

 

Setiap anggota keluarga selalu memiliki peran sebagai pendorong bagi 

yang lain 

2) Nilai atau norma keluarga 

 

Keluarga menerapkan nilai-nilai agama pada setiap anggota keluarga 

seperti sholat, mengaji, berpuasa. Dan di dalam keluarga Tn. W ditanamkan 

peratuaran bahwa bagi yang pulang ke rumah terlambat maka segera ijin atau 

memberi tahu pada pihak keluarga di rumah 

3) Pola komunikasi keluarga 

 

Pola komunikasi yang digunakan komunikasi terbuka, tiap keluarga 

berusaha mengungkapkan pendapatnya masing masing, hal ini dapat dilihat 

pada waktu perawat melakukan pengkajian 
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4) Struktur kekuatan keluarga 

 

Keluarga selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah sedang 

Ny. S hanya mengikuti saja apa hasil musyawarah, semua anggota keluarga 

berperan sesuai perannya masing-masing, dan apabila masalah tidak teratasi, 

maka keputusan ada di tangan Tn. W. 

 
 

3.1.6 Fungsi keluarga 

 

1) Fungsi ekonomi 

 

Keluarga dapat memenuhi kebutuhan makan yang cukup, pakaian 

untuk anak dan biaya untuk berobat. 

2) Fungsi mendapatkan status social 

 

Keluarga Ny. S selalu hidup sederhana dan tidak terlalu mengejar status 

sosial ekonomi, bagi mereka berkumpul bersama sudah cukup dari pada 

salah satu dari mereka harus menyibukkan diri dengan pekerjaannya 

3) Fungsi pendidikan 

 

Keluarga Ny. S selalu berusaha untuk mencukupi biaya anaknya untuk 

sekolah 

4) Fungsi sosialisasi 

 

Tn. W dan Ny. S dapat membina sosialisasi pada anaknya sehingga 

dapat membentuk norma dan aturan-aturan sesuai dengan perkembangan 

anak-anaknya, serta dapat meneruskan budaya. 

5) Fungsi pemenuhan kesehatan 

 

(1)) Kemampuan keluarga mengenal masalah 
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Keluarga mengatakan bahwa Ny. S terkena Gout Arthritis dengan 

kadar UA14 mg/dL dan keluarga mengetahui penyebab dan 

makanan pantangan untuk penderita Asam Urat/ Gout 

(2)) Kemampuan keluarga mengambil keputusan 

 

Keluarga selalu mengambil keputusan secara tepat seperti halnya 

kalau Ny. S sakit ia segera membawa ke puskesmas dan juga klinik 

terdekat. 

(3)) Kemampuan keluarga merawat anggota yang sakit 

 

Keluarga Ny. S mengatakan mengerti cara merawat Ny. S yang 

terkena penyakit Gout Arthritis. Dan untuk masakannya dibedakan 

dengan anggota keluarga yang lain. 

(4)) Kemampuan keluarga dalam memelihara lingkungan yang sehat 

Keluarga Ny. S mengerti cara memelihara rumah sehat dan 

pengaruhnya pada keluarga. 

(5)) Kemampuan keluarga mengunakan fasilitas kesehatan 

 

Fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumahnya adalah puskesmas 

dan klinik, keuntungan mengunakan fasilitas kesehatan adalah 

kesehatan kami dapat teratasi, puskesmas dan klinik merupakan 

tempat pelayanan kesehatan terdekat dengan rumah kami. 

6) Fungsi religious 

 

Keluarga Ny. S selalu melaksanakan sholat 5 waktu tanpa kecuali 

dengan berjama’ah di Mushollah 

7) Fungsi rekreasi 
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Keluarga Ny. S jarang untuk berekreasi di luar, mereka lebih nyaman 

untuk berkumpul bersama, bercengkrama dan saling bercanda di 

halaman belakang rumah 

8) Fungsi reproduksi 

 

Jumlah anak Tn. W adalah 1orang, Ny. S dalam hal tidak mengikuti 

program KB 

9) Fungsi afeksi 

 

Keluarga Tn. W saling mendukung kebutuhan sehingga dapat terpenuhi 

kehidupan sehari- hari, dapat menyelesaikan masalah dengan 

musyawarah dan keputusan keluarga yang terakhir ditentukan oleh 

Tn.Wsebagai kepala keluarga 

 
 

3.1.7 Stress dan koping keluarga 

 

1) Stressor jangka pendek dan panjang 

 

Stresor jangka pendek  :  keluarga mengatakan penyakit  Ny. S kambuh 

ketika digerakkan dan telapaknya ke tanah 

Stressor jangka panjang : keluarga mengatakan jika penyakitnya belum 

sembuh maka dibawa ke puskesmas terdekat atau ke klinik. 

2) Kemampuan keluarga berespon terhadap stressor 

 

Keluarga Ny. S selalu memeriksakan anggota keluarga yang sakit 

kepuskesmas dengan petugas kesehatan. 

3) Strategi koping yang digunakan 

 

Keluarga Ny. S apabila ada masalah baik dalam keluarga atau masyarakat 

selalu menyelesaikannya dengan musyawarah. 
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4) Strategi adaptasi disfungsional 

 

Dalam menghadapi masalah selalu berusaha dan berdoa tapi pada akhirnya 

Tuhan yang menentukan. 
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3.1.8 Pemeriksaan kesehatan tiap individu anggota keluarga 

 

3.2 Tabel Pemeriksaan Fisik Keluarga 

 
 

Jenis 

Pemeriksaan 

1. Riwayat penyakit 

sekarang 

Tn. W Ny. S (Klien) Nn. Y 

 
- Gout Arthritis - 

Keluhan yang 

dirasakan saat ini 

- Kaki susah - 

digerakkan  dan 

terasa nyeri 

Tanda dan gejala - Mudah lelah, nyeri - 

didaerah lutut kaki 

4. Riwayat penyakit 

sebelumnya 

- Tidak ada - 

5. Tanda - tanda 

vital 

Kesadaran 

composmentis 

TD : 120/80mmHg 

N : 80x/menit 

RR : 22x/menit 

S : 36,5°C 

Kesadaran 

composmentis 

TD : 160/90mmHg 

N : 88x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,5°C 

Kesadaran 

composmentis 

TD : 90/80mmHg 

N   : 74x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,5°C 

 

 

 

 

Kepala dan leher      Bentuk kepala 

simetris,  kulit 

kepala tidak ada 

lesi dan tidak ada 

benjolan. Rambut 

berwarna hitam 

tidak beruban. 

Bentuk   mata 

simetris, 

konjungtiva  tidak 

anemis,   pupil 

isokor, sclera tidak 

ikterik, ketajaman 

pengelihatan  baik. 

Bentuk  hidung 

simetris, tidak ada 

benjolan, tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung.  Bentuk 

leher simetris, tidak 

ada serum  dan 

ketajaman 

pendengaran baik. 

Bentuk kepala 

simetris,  kulit 

kepala tidak ada 

lesi dan tidak ada 

benjolan. Rambut 

berwarna hitam 

tidak beruban. 

Bentuk   mata 

simetris, 

konjungtiva  tidak 

anemis,   pupil 

isokor, sclera tidak 

ikterik, ketajaman 

pengelihatan  baik. 

Bentuk  hidung 

simetris, tidak ada 

benjolan, tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung.  Bentuk 

leher simetris, tidak 

ada serum  dan 

ketajaman 

pendengaran baik. 

Bentuk kepala 

simetris,  kulit 

kepala tidak ada 

lesi dan tidak ada 

benjolan. Rambut 

berwarna hitam 

tidak beruban. 

Bentuk   mata 

simetris, 

konjungtiva  tidak 

anemis,   pupil 

isokor, sclera tidak 

ikterik, ketajaman 

pengelihatan  baik. 

Bentuk  hidung 

simetris, tidak ada 

benjolan, tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung.  Bentuk 

leher simetris, tidak 

ada serum  dan 

ketajaman 

pendengaran baik. 

Integumen (kulit)     Kulit teraba hangat, 

warna kulit sawo 

matang, lembab, 

tidak ada kelainan 

pada kulit 

Kulit teraba panas,      Kulit teraba hangat, 

warna kulit sawo 

matang, lembab, 

tidak ada kelainan 

pada kulit 
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NO Jenis 

Pemeriksaan 

 Tn. W Ny. S (Klien)  Nn. Y 

Thorax dan fungsi Dada simetris, Dada simetris, Dada simetris, 

pernapasan irama pernapasan irama pernapasan irama pernapasan 

regular, suara napas 

vesikuler dan tidak 

terdengar suara 

napas tambahan 

Ekstremitas atas       Tidak         oedema, 

pergerakan baik 

regular, suara napas 

vesikuler dan tidak 

terdengar  suara 

napas tambahan 

Tidak oedema, 

pergerakan baik 

regular, suara napas 

vesikuler dan tidak 

terdengar  suara 

napas tambahan 

Tidak oedema, 

pergerakan baik 

Ekstermitas 

bawah 

Tidak oedema, 

varises tidak ada, 

turgor kulit baik. 

Ada oedema, 

pergerakan 

terbatas,varises 

tidak  ada, 

kemerahan pada 

kaki kiri. 

Tidak oedema, 

varises tidak ada, 

turgor kulit baik. 

 

 

 

3.1.9 Harapan keluarga 

 

Keluarga berharap petugas kesehatan agar memberikan informasi, 

pelayanan kesehatan dan pengobatan untuk kesembuhan Ny. S 

3.2 Analisa Data 

Tabel 3.3Analisa Data 
No  Data Penyebab Masalah 

 1. DS : Mengkonsumsi Gangguan 

- Ny. S mengatakan 

kesulitan bergerak 

hingga aktivitasnya 

terganggu 

- Keluarga Ny. S 

mengatakan Ny. S 

sering mengkonsumsi 

makanan yang 

mengandung purin 

seperti 

makanan tinggi 

purin 
 

 

Metabolisme 

dihati 

(teroksidasi) 
 

 

Asam urat 

tinggi 

Mobilitas 

Fisik 

 
DO : 

- Kakinya terlihat kaku 

saat digerakkan 

- Kadar Asam Urat serum 

14mg/dl 

- Ny. S tampak 

memegangi kakinya 

yang sakit 
- Wajah Grimace 

- Kekuatan otot 

 

Gangguan 

filtrasi ginjal 
 

 

Hiperurisemia 
 

Penumpukan di 

sendi 
 

Penumpukan 

kristal (Tofus) 

 
Inflamasi 

Kaku sendi 

5 5 

5 4 
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- TTV : 

TD : 160/90mmHg 

N : 88x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,5°C 

2. DS: 

- Ny.S mengatakan bahwa 

dirinya sering 

mengalami nyeri di lutut 

dan jari kaki 

- Ny. S mengatakan 

akibat dari nyeri lutut 

yang dialaminya 

menjadi sulit berdiri dan 

hanya bisa berbaring 

P : Nyeri saat 

digerakkan 

Q : Seperti tertusuk 

jarum 

R : Di area lutut sampai 

telapak kaki kiri 

menjalar ke pinggang 

T : Hilang timbul 

(Hanya saat terlalu lama 

digerakkan) 

 
DO : 

- Keadaan umum lemah 

- Ny. S tampak gelisah 

dengan penyakitnya 

- Ny. S mengeluh 

sendinya terasa nyeri 

selama 2bulan 

- Mengalami susah tidur 

saat kaki kiri nya nyeri 

- Kaki kiri tampak 

kemerahan 

- Kadar asam urat serum 

14mg/dl 

S : 5 

 
- TTV : 

TD : 160/90mmHg 

N : 88x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,5°C 

Gangguan 

Mobilitas fisik 

 

 
 

Gangguan 

mobilisasi fisik 
 

 

Kelebihan atau 

deprivasi 

sensori 

Ligament pada 

lutut jika 

terputus 
 

 

mengakibatkan 

semua sistem 

tubuh terganggu 
 

Agen cedera 

fisiologi :gout 
 

 

Nyeri akut 

 

 

 

 

 
Nyeri Akut 
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3.3 Diagnosa Keperawatan sesuai dengan Prioritas Masalah 

1) Skoring Diagnosa Keperawatan Keluarga 

 

(1) Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada 

persendian dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri 

muncul dan kaku pada lutut kiri 

Tabel 3.4 Skoring Diagnosa Keperawatan Gangguan Mobilitas Fisik 
 

Kriteria Nilai Pembenaran 

 

 

 
 

 

Sifat masalah 

a. Aktual 

b. Resiko 

c. Tinggi 

 
 

Kemungkina 

n masalah 

dapat diubah 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 

 

 

 

Potensi 

masalah 

untuk 

dicegah 

a. Mudah 

b. Cukup 

c. Tidak 

Dapat 

3/3 x 1 = 1/3 Ny.  S 

merasakan 

kakinya sulit 

digerakkan dan 

seperti ditusuk 

jarum 

2/2x 2 = 2 Kaku  sendi 

pada Ny. S 

menyebabkan 

kakinya  sulit 

digerakkan dan 

terkadang Ny. 

S 

memeriksakan 

nya ke 

puskesmas/ 

klinik 

3/3 x 1 = 1 Beberapa 

metode  dan 

pengobatan 

diterapkan 

untuk 

mengatasi 

keterbatasan 

gerak namun 
perlu waktu 

yang cukup 

lama untuk 

memulihkan 

keadaan 

karena Ny. S 

terkadang suka 

mengkonsumsi 

makanan yang 

tinggoi  purin 

seperti jeroan 

dan kacang- 

kacangan 
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Menonjolnya 

masalah 

a. Masalah 

dirasakan 

dan perlu 

segera 

ditangani 

b. Masalah 

dirasakan 

c. Masalah 

tidak di 

rasakan 

2/2 x 1 = 1 Keluarga 

merasakan 

keluhan 

tersebut sangat 

mengganggu 

aktivitas 

sehingga bagi 

mereka, sangat 

diperlukan 

tindakan serius 

untuk 

mengatasi 

masalah 

mobilitas fisik 

Ny. S 
 

Jumlah 4 1/3 
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(2) Nyeri Akut berhubungan dengan Agen cidera fisik dibuktikan dengan adanya 

nyeri seperti ditusuk jarum pada jari-jari kaki menjalar ke lutut kiri sampai 

pinggang 

Tabel 3.5Skoring Diagnosa keperawatan Nyeri 
 

Kriteria Nilai Pembenaran 

 

 

 

 
 

Sifat masalah 

a. Aktual 

b. Resiko 

c. Tinggi 

 
 

Kemungkina 

n masalah 

dapat diubah 

a. Tinggi 

b. Sedang 

c. Rendah 

 
Potensi 

masalah 

untuk 

dicegah 

a. Mudah 

b. Cukup 

c.Tidak 

Dapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Menonjolnya 

masalah 

a. Masalah 

dirasakan 

dan perlu 

segera 

ditangani 

2/3x 1 = 2/3  Ny. S mengeluh 

nyeri  lutut 

sebelah kiri bila 

kakinya terlalu 

banyak 

digerakkan 

½ x 2 =1  Ny. S ingin 

kakinya sembuh 

seperti biasanya 

sehingga   ia 

mengurangi 

aktivitas  agar 

tidak nyeri 

2/3 x 1 = 2/3  Beberapa 

metode  dan 

pengobatan 

diterapkan untuk 

mengatasi 

keterbatasan 

gerak namun 

perlu waktu 

yang cukup lama 

untuk 

memulihkan 

keadaan karena 

Ny. S terkadang 

suka 

mengkonsumsi 

makanan   yang 

tinggoi  purin 

seperti ubi dan 

makanan   yang 

mengandung 

santan 

1/3 x 1 = 1  Menurut Ny. S 

nyeri yang 

dirasakan seperti 

tertusuk jarum 
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b. Masalah 

dirasakan 

c. Masalah 

tidak di 

rasakan 

 

 
Jumlah 2 4/3 

 

 
 

2) Prioritas Diagnosa Keperawatan Keluarga 

 

a. Gangguan mobilitas Fisik berhubungan dengan inflamasi pada 

persendian dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri 

muncul dan kaku pada lutut kiri 

b. Nyeri Akut berhubungan dengan agen cidera fisik dibuktikan dengan 

adanya nyeri seperti ditusuk jarum pada jari-jari kaki menjalar ke lutut 

kiri sampai ke pinggang. 



68 
 

 
 

3.4 Intervensi Keperawatan 

 

Tabel 3.6 Intervensi Keperawatan 

 
 

Diagnosa 

Keperawatan 

SLKI SIKI 

 

Diagnosis Luaran Intervensi TT 
 

 

Gangguan 

mobilitas  fisik 

berhubungan 

dengan   Inflamasi 

pada  persendian 

dibuktikan dengan 

kaki yang sulit 

digerakkan  saat 

nyeri muncul dan 

kaku pada lutut 

kiri. 

Luaran Utama 

Mobilitas Fisik 

Kriteria Hasil : 

Setelah dilakukan Intervensi 

selama 3x24 jam, didapatkan hasil 

Mobilitas Fisik Membaik dengan 

kriteria hasil sebagai berikut : 
 

1) Kekuatan otot dari cukup menurun 

menjadi cukup meningkat 

2) Rentang gerak (ROM) dari 

menurun menjadi cukup meningkat 

3) Kaku sendi dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun 

4) Nyeri dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun 

5) Kelemahan fisik dari menurun 

menjadi sedang 

 

Intervensi Utama 

Dukungan Mobilisasi 

Tindakan 

Observasi 

1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya 

2. Mengidentifikasi toleransi fisik 

melakukan gerakan 

3. Memonitor frekuensi jantung dan 

tekanan darah sebelum memulai 

mobilisasi 

4. Memonitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 
Terapeutik 

1. Melibatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan 

 

 

Edukasi 

1. Menjelaskan tujuan dan prosedur 

mobilisasi 

2. Menganjurkan melakukan 

mobilisasi dini 

3. Mengajarkan mobilisasi sederhana 

yang harus dilakukan (misalnya, 

  duduk ditempat tidur, , pindah dari  
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tempat tidur ke kursi) 
 

 

 

 

 

 

 

Nyeri Akut 

berhubungan 

dengan agen 

cidera  fisik 

dibuktikan 

dengan adanya 
nyeri         seperti 

tertusuk jarum 

pada jari-jari kaki 

menjalar ke lutut 

kiri sampai 

pinggang 

Luaran Utama 

Tingkat Nyeri 

 

Kriteria Hasil : 

Setelah dilakukan Intervensi 

selama 3x24 jam, didapatkan hasil 

Tingkat Nyeri Menurun dengan 

kriteria hasil sebagai berikut : 

1) Kemampuan menuntaskan aktivitas 

dari cukup menurun menjadi cukup 

meningkat 

2) Keluhan nyeri dari sedang menjadi 

cukup menurun 

3) Gelisah menjadi cukup meningkat 

menjadi menurun 

 

4) Kesulitan tidur dari sedang menjadi 

cukup menurun 

5) Sikap protektif dari cukup 

meningkat menjadi menurun 

Intervensi Utama 

Manajemen Nyeri 

Tindakan 

Observasi 

1. Mengidentifikasi lokasi, 

karakteristik, durasi, frekuensi, 

kualitas, intensitas nyeri 
2. Mengidentifikasi skala nyeri 

3. Mengidentifikasi faktor yang 

memperberat dan memperingan 

nyeri 

4. Mengidentifikasi pengetahuan dan 

keyakinan tentang nyeri 

5. Mengidentifikasi pengaruh nyeri 

pada kualitas hidup 

6. Memonitor keberhasilan 

 

Terapeutik : 

1. Memberikan teknik 

nonfarmakologis  untuk 

mengurangi rasa nyeri (misalnya 

kompres hangat/dingin, terapi 

bermain) 

2. Fasilitasi istirahat dan tidur 

3. Mempertimbangkan jenis dan 

sumber nyeri (misalnya suhu 

ruangan, pencahayaan, kebisingan) 

4. Mempertimbangkan jenis dan 

sumber nyeri dalam pemilihan 

strategi meredakan nyeri 
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Edukasi 

1. Menjelaskan penyebab, periode, 

dan pemicu nyeri 

2. Menjelaskan strategi meredakan 

nyeri 

3. Menganjurkan memonitor nyeri 

secara mandiri 

4. Menganjurkan menggunakan 

analgetik yang tepat 

5. Mengajarkan teknik 

nonfarmakologis  untuk 

mengurangi rasa nyeri 
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3.5 Impelmentasi Keperawatan 

 

Tabel 3.7 Implementasi Keperawatan 

 
NO 

DX 

Tanggal Tindakan TT 

1,2 Senin, 1 Maret 10.00 WIB 
 2020 1. Melakukan Bina Hubungan Saling percaya 
  2. Menjelaskan kontrak   waktu   dan   tujuan 

  pertemuan 

  
10.20 WIB 

  3. Menjelaskan kepada   klien   dan   keluarga 
  tentang Gout Arthritis atau asam urat 
  4. Mengkaji keluhan fisik ( Kaki sulit 
  digerakkan dan terasa nyeri 
  5. Menjelaskancaramenghindaritimbulnyanyeri 
  Dengan cara menghindari makanan yang 

  memperparah peradangan pada sendi 

  
11.00 WIB 

  6. Mengkaji kondisi umum 
  Pasien tampak lemah 
  P : Nyeri saat digerakkan 
  Q : Seperti tertusuk jarum 
  R : Di area lutut sampai telapak kaki kiri 
  menjalar ke pinggang 
  S : 5 ( Sedang ) 
  T : Hilang timbul (Hanya saat terlalu lama 

  digerakkan) 

  
11.05 WIB 

  7. Memonitor kekuatan otot 

  5 5 

  
5 4 

   
11.10 WIB 

  8. melakukan cek Kadar asam urat 

  Hasil 14mg/dl 

  
12.00 WIB 

  9. Menjelaskan tujuan dan prosedur melakukan 
  Terapi farmakologis dan non farmakologis 

  (kompres dengan air hangat) 

  
12.10 WIB 

  10. Mengajarkan cara melakukan kompres 
  dengan air hangat saat timbul nyeri 
  11. Menjelaskan tujuan dan prosedur melakukan 

  tekhnik ROM aktif dan pasif 
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13.00 WIB 

12. Mengajarkan cara melakukan tehnik ROM 

aktif dan pasif 

 

13.30 WIB 

13. Melibatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergerakan 

 

13.35 WIB 

14. Memotivasi klien untuk melakukan 

pergerakan 

1,2 Selasa, 2 Maret  1,2 
 2020 10.20 WIB  

  1. Mengkaji keluhan fisik ( Kaki sulit  

  digerakkan dan terasa nyeri  

  2. Menjelaskancaramenghindaritimbulnyanyeri  

  Dengan cara menghindari makanan yang  

  memperparah peradangan pada sendi  

  3. Menjelaskan tujuan dan prosedur melakukan  

  Terapi farmakologis dan non farmakologis  

  (mengkonsumsi jahe merah)  

  
11.00 WIB 

 

  4. Melakukan TTV  

  TD : 150/100mmHg  

  N : 88x/menit  

  RR : 22x/menit  

  S : 36,0°C  

  
11.30 WIB 

 

  5. Memonitor kekuatan otot  

  5 5  

  
5 4 

 

   
11.35 WIB 

 

  6. melakukan cek Kadar asam urat  

  Hasil 11 mg/dl  

  
12.00 WIB 

 

  7. Mengkaji Nyeri  

  P : Nyeri saat digerakkan  

  Q : Seperti tertusuk jarum  

  R : Di area lutut sampai telapak kaki kiri  

  menjalar ke pinggang  

  S : 4 ( Sedang )  

  T : Hilang timbul (Hanya saat terlalu lama  

  digerakkan)  

  
12.10 WIB 

 

  8. Mengajarkan cara melakukan tehnik ROM  

  aktif dan pasif secara mandiri  
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9. Melibatkan keluarga untuk membantu 

pasien dalam meningkatkan pergerakan 

10. Memotivasi klien untuk melakukan 

pergerakan 

 

13. 00 WIB 

11. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian 

obat 

Allopurinol 2x 100mg 

Indometasin 4x50mg ( 2 Kapsul ) sehari 

1,2 Rabu, 3 Maret 12.00 WIB 1,2 
 2020 1. Mengevaluasii keluhan fisik ( Kaki perlahan  

  bisa digerakkan )  

  2. Mengevaluasi cara melakukan tehnik ROM  

  aktif dan pasif secara mandirI  

  
12.20 WIB 

 

  3. Melibatkan keluarga untuk membantu  

  pasien dalam meningkatkan pergerakan  

  4. Memotivasi klien untuk melakukan  

  pergerakan  

   
13.00 WIB 

 

  5. Melakukan TTV  

  TD : 140/100mmHg  

  N : 87x/menit  

  RR : 21x/menit  

  S : 36,5°C  

  
13.20 WIB 

 

  6. Memonitor kekuatan otot  

  5 5  

  
5 5 

 

   
13.30 WIB 

 

  7. melakukan cek Kadar asam urat  

  Hasil 8 mg/dl  

  
13.40 WIB 

 

  8. Mengevaluasi nyeri  

  P : Nyeri saat digerakkan  

  Q : Seperti tertusuk jarum  

  R : Di area lutut sampai telapak kaki kiri  

  S : 3 (Ringan)  

  T : Hilang timbul (Hanya saat terlalu  

  lama digerakkan)  

  
14.10 WIB 

 

  9. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian  

  obat  

  Allopurinol 2x 100mg  

  Indometasin 4x50mg ( 2 Kapsul ) sehari  
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3.6 Evaluasi 

 

Tabel 3.8 Evaluasi 

 
 

No Diagnosa 

Keperawatan 

1. Gangguan 

mobilitas fisik 

berhubungan 

dengan 

Inflamasi pada 

persendian 

dibuktikan 

dengan kaki 

yang sulit 

digerakkan saat 

nyeri muncul 

dan kaku pada 

lutut kiri 

TANGGAL 

01-03-2021 

S :Ny. S mengatakan kaki kiri nya 

sulit digerakkan (ditekuk dan 

diluruskan) sehingga 

aktivitasnya menjadi terganggu 

 
O : 

- Kaki kiri nya terlihat Kaku dan 

berat saat digerakkan 
- keadaan umum lemah 

- Kadar Asam Urat serum 14mg/dl 

- Ny. S tampak memegangi kakinya 

yang sakit 

- Wajah Grimace 

- Kekuatan otot 

 

- TTV : 

TD : 160/90mmHg 

N : 88x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,5°C 

A : Masalah belum 

teratasi 

TANGGAL 

02-03-2021 

S :Ny. S mengatakan kaki kanan nya 

perlahan bisa digerakkan (ditekuk 

saja) 

 
- O : 

- Kaki kiri nya terlihat Kaku dan 

berat saat digerakkan 

- Kadar Asam Urat serum 11mg/dl 

- Ny. S tampak memegangi kakinya 

yang sakit 

- Wajah tidak grimace 

- Kekuatan otot 

 

- TTV : 

TD : 150/100mmHg 

N : 88x/menit 

RR : 22x/menit 

S  : 36,0°C 

 
A : Masalah teratasi 

sebagaian 

TANGGAL 

04-03-2021 

S :Ny. S mengatakan kaki kanan 

nya bisa digerakkan (ditekuk 

dan diluruskan) 

 
O : 

- Kaki kiri nya mudah digerakkan 

- Kadar Asam Urat serum 8mg/dl 

- Wajah tidak grimace 

- Kekuatan otot 

 

- TTV : 

TD : 140/100mmHg 

N : 87x/menit 

RR : 21x/menit 

S : 36,5°C 

 
A : Masalah teratasi. 

 
P : Intervensi dihentikan 

  P : Intervensi dilanjutkan  

5 5 

5 5 

5 5 

5 4 

5 5 

5 4 
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P : Intervensi dilanjutkan 

no 1,2,3,5 

no 1,3 

 

 

 

 

 

 
 

2. Nyeri akut b/d 

Agen cidera 

fisik dibuktikan 

dengan nyeri 

seperti tertusuk 

jarum pada jari- 

jari kaki 

menjalar   ke 

lutut kiri sampai 

pinggang 

S : 

P : Nyeri saat digerakkan 

Q : Seperti tertusuk jarum 

R : Di area lutut sampai telapak 

kaki kiri menjalar ke pinggang 

T : Hilang timbul (Hanya saat 

terlalu lama digerakkan) 

 
O : 

- Keadaan umum lemah 

- Klien tampak gelisah 

- Ny. S mengeluh sendinya terasa 

nyeri selama 2bulan 

- Kaki kiri tampak kemerahan 

- Kadar asam urat serum 14mg/dl 

S : 5 ( Sedang ) 

- Klien tampak memegangi 

kakinya yang sakit 

- Mengalami susah tidur saat 

kakinya nyeri 
- TTV : 

TD : 160/90mmHg 

N : 88x/menit 

RR : 20x/menit 

S : 36,5°C 

S : 

P : Nyeri saat digerakkan 

Q : Seperti tertusuk jarum 

R : Di area lutut sampai telapak 

kaki kiri 

T : Hilang timbul (Hanya saat 

terlalu lama digerakkan) 

 
O : 

- Keadaan umum lemah 

- Mengalami susah tidur saat kakinya 

nyeri 

- Kaki kiri tampak kemerahan 

- Kadar asam urat serum 11mg/dl 

S : 4 ( Sedang ) 

- TTV : 

TD : 150/100mmHg 

N : 88x/menit 

RR : 22x/menit 

S : 36,0°C 

 
A : Masalah teratasi 

sebagian 

P   :   Lanjutkan   Intervensi 

S : 

P  : Nyeri saat digerakkan 

berkurang 

Q : Seperti tertusuk jarum 

R : Di area lutut sampai telapak 

kaki kiri 

T : Hilang timbul (Hanya saat 

terlalu lama digerakkan) 

 
O : 

- Keadaan umum normal 

- Kemerahan pada kaki kiri 

memudar 

- Kadar asam urat serum 8mg/dl 

S : 3 ( Ringan ) 

- Klien tidak merasa susah tidur 

lagi 
- TTV : 

TD : 140/100mmHg 

N : 87x/menit 

RR : 21x/menit 

S : 36,5°C 

 
 

A : Masalah teratasi 
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A : Masalah belum 

teratasi 

 
P : Lanjutkan Intervensi 

No. 2,3,4,5 

No. 3 dan 4  

P : Intervensi dihentikan 

 

 
 



 

 

 

BAB 4 

PEBAHASAN 

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang kesenjangan 

yang terjadi antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam Asuhan 

Keperawatan pada klien dengan diagnose medis Gout Arthritis di Kecamatan 

Gadingrejo Kota Pasuruan yang meliputi pengkajian, diagnosa, perencanaan, 

penatalaksaan, dan evaluasi. 

4.1 pengkajian 

 

4.1.1 Identitas 

 

Pada tinjauan pustaka laki-laki memiliki resiko lebih besar terkena 

penyakit sendi pada usia 30 tahun keatas dikarenakan kadar asam urat laki 

meningkat sedangkan perempuan berisiko mengalami penyakit ini setelah 

menopause (Asikin, 2016). Pada tinjauan kasus dijabarkan bahwa, klien adalah 

seorang perempuan bernama Ny. S berusia 53 tahun. Hal ini terdapat kesenjangan 

antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dikarenakan klien adalah seorang 

perempuan dan tidak sesuai dengan teori yang ada. 

4.1.2 Riwayat kesehatan 

 

4.1.2.1 Keluhan Utama 

 

Pada tinjauan kasus Ny. S mengeluh pada lutut kiri nya nyeri hilang 

timbul hingga sering mengalami kesulitan bergerak, telihat bengkak dan memerah 

pada area sendi kaki. Pada tinjauan pustaka ciri khas yang di temukan pada 

Gout Arthritis yaitu merasakan nyeri yang hebat pada pergelangan kaki atau jari 

tangan (Asikin, 2016). Hal Ini tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan kasus 
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dan tinjauan pustaka dikarenakan Klien dengan Gout Arthritis mengalami 

penumpukan asam urat didalam persendian sehingga menimbulkan peradangan 

yang menyebabkan nyeri lutut hingga mengalami kesulitan bergerak. 

4.1.2.2 Riwayat penyakit sekarang 

 

Pada tinjauan kasus klien mengatakan nyeri pada lutut kiri dan mengeluh 

sulit menggerakkan kakinya, nyeri seperti tertusuk jarum dan hilang timbul. Pada 

tinjauan pustaka menurut Sya’diyah (2018) Kronologi peristiwa terjadi 

disebabkan oleh reaksi inflamasi jaringan terhadap pembentukan kristal 

monosodium urat monohidrat dikarenakan kadar asam urat meningkat dalam 

darah melebihi batas normal atau Hiperurisemia. Pada pengkajian ini tidak terjadi 

kesenjangan dikarenakan klien merasakan nyeri pada lutut kiri hingga sulit 

digerakkan. Hal ini dikarenakan klien sering mengkonsumsi makanan tinggi purin 

yang dapat memicu kadar asam urat menjadi meningkat. 

4.1.2.3 Riwayat Penyakit Dahulu 

 

Pada tinjauan kasus klien mengatakan pernah memiliki riwayat penyakit 

hipertensi. Sedangkan pada tinjauan pustaka menurut Febrianti (2019). 

Gout Arthritis juga berhubungan dengan tekanan darah (hipertensi), hipertensi 

akan berakhir dalam penyakit mikrovaskuler dengan hasil akhirnya berupa iskemi 

jaringan yang akan meningkatkan sintesis asam urat melalui ATP. Pada 

pengkajian ini tidak terjadi kesenjangan dikarenakan klien memiliki riwayat 

hipertensi dan secara teori ada hubungannya dengan Gout Arthritis 
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4.1.2.4 Riwayat kesehatan keluarga 

 

Pada tinjauan kasus klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita 

penyakit Gout Arthritis. Pada tinjauan pustaka (Sakinah, 2015) Gout Arthritis 

tidak hanya diderita oleh lanjut usia melainkan saat muda pun bisa menderita 

penyakit ini apabila tidak memperhatikan pola makan yang sehat seperti makan 

makanan yang tinggi purin. Pada pengkajian ini terdapat kesenjangan dikarenakan 

faktor genetik tidak mempengaruhi keluarga klien tersebut melainkan faktor pola 

hidup dan pola makan yang mempengaruhi adanya Gout Arthritis. 

4.1.2.5 Riwayat Tempat Tinggal 

 

Pada tinjauan kasus klien mengatakan jumlah orang yang tinggal dirumah ada 2 

orang, ruangan bersih dan rapi, penerangan dan sirkulasi udara baik, kamar mandi 

dan wc tidak licin karena setiap 2 minggu sekali selalu dikuras dan dipingir 

tembok ada pegangan agar tidak jatuh, pencahayaan dan ventilasi di kamar mandi 

dan wc sudah cukup baik, pembuangan air kotor dibuang di selokan, sumber air 

minum dari bor lalu dimasak untuk diminum, pembuangan sampah di bak 

penampungan sampah lalu dibakar dan tidak ada sumber pencemaran lingkungan 

disekitar rumah. Sedangkan pada tinjauan pustaka tidak dijabarkan tentang 

riwayat tempat tinggal. Pada pengkajian ini terjadi kesenjangan dikarenakan pada 

tinjauan pustaka tidak dijabarkan secara rinci. 
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4.1.2.6 Kebiasaan yang mempengaruhi 

 

Pada tinjauan kasus klien mengatakan ada kebiasaan makan jeroan dan kacang- 

kacangan. Pada tinjauan pustaka seseorang akan terkena Gout Arthritis ketika 

kandungan purin pada tubuh diambang batas kewajaran (Sakinah, 2015). Pada 

pengkajian ini tidak terdapatkan kesenjangan dikarenakan klien memakan jeroan 

atau makanan tinggi purin, hal ini dapat memicu kadar asam urat meningkat. 

4.1.2.7 Pemeriksaan fisik 

 

Pada tinjauan kasus keadaan umum klien terlihat cukup baik. Ekstremitas 

kekuatan otot atas klien 5,5 bawah 5,4. GCS : Composmentis 

(E = 4, V = 5, M =6), klien tampak meringis saat lutut terasa nyeri, klien tampak 

gelisah, skala nyeri : 5, TTV : TD : 160/90 mmHg, N : 88 x/menit, RR : 20 

x/menit, S : 36,5. Sedangkan pada tinjauan pustaka tidak dijabarkan tentang 

pemeriksaan fisik. Pada pengkajian ini terjadi kesenjangan dikarenakan pada 

tinjauan pustaka tidak dijabarkan secara rinci. 

 
 

4.2 Diagnosa Keperawatan 

 

Menurut SDKI (2017) diagnosa yang dapat muncul pada klien Gout 

Arthritis adalah : 

4.2.1 Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada persendian 

dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri muncul dan kaku pada 

lutut kiri (D.0054). 

4.2.2 Nyeri Akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis dibuktikan dengan 

adanya nyeri seperti tertusuk jarum pada jari-jari kaki menjalar ke lutut kiri 

sampai pinggang (D.0077). 
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4.2.3 Defisit Pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, kurang 

mampu mengingat, ketidaktahuan menemukan sumber informasi (D.0111). 

Dari semua diagnosis yang terdapat pada teori hanya muncul 2 diagnosis pada 

kasus nyata yaitu Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada 

persendian dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri muncul dan 

kaku pada lutut kiri dan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis 

dibuktikan dengan adanya nyeri pada jari-jari kaki menjalar ke lutut sampai 

pinggang karena klien mengalami semua permasalahan yang dijabarkan dalam 

teori yang meliputi keluhan-keluhan yang di alami oleh klien yaitu mengeluh 

nyeri di bagian lutut kiri dimana nyerinya itu hilang timbul dan terasa tertusuk 

jarum, wajah tampak meringis dan gelisah, kesulitan bergerak saat nyeri itu 

muncul. klien tidak mengalami diagnosa Defisit Pengetahuan berhubungan 

dengan kurang terpapar informasi, kurang mampu mengingat, ketidaktahuan 

menemukan sumber informasi karena pasien tidak mengalami keluhan dan gejala 

yang timbul seperti pasien sudah mengetahui faktor apa saja yang dapat memicu 

timbulnya serangan Gout Arthtritis namun masih saja klien memakan makanan 

yang tinggi purin. 

Menurut penulis didapatkan kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus, pada tinjauan pustaka tidak muncul satu diagnosa di tinjauan kasus yaitu 

diagnosa keperawatan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar 

informasi, kurang mampu mengingat, ketidaktahuan menemukan sumber 

informasi. Diagnosa tidak muncul karena pasien sudah mengerti faktor penyebab 

dari penyakit Gout Arhtritis seperti makanan jeroan dan kacang-kacangan, 
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4.3 Intervensi Keperawatan 

 

Pada rencana keperawatan pada pasien dengan diagnosa Gangguan mobilitas 

fisik berhubungan dengan Inflamasi pada persendian dibuktikan dengan kaki yang 

sulit digerakkan saat nyeri muncul dan kaku pada lutut kiri dan Nyeri Akut 

berhubungan dengan agen cedera fisiologis dibuktikan dengan adanya nyeri pada 

jari-jari kaki menjalar ke lutut kiri menjalar ke pinggang dilakukan dalam bentuk 

asuhan keperawatan yang di sesuaikan dengan Standart Luaran Keperawatan 

Indonesia dan Standart Intervensi Keperawatan Indonesia dengan kondisi pasien. 

Sedangkan pada tinjauan pustaka di Intervensi Keperawatan dengan diagnosa 

Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada persendian 

dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri muncul dan kaku pada 

lutut kiri dan Nyeri Akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis dibuktikan 

dengan adanya nyeri pada jari-jari kaki menjalar ke lutut kiri menjalar ke 

pinggang semua tindakan Asuhan Keperawatan yang dirancang untuk membantu 

klien dalam beralih dari tingkat kesehatan saat ini ketingkat yang diinginkan 

dalam hasil yang diharapkan dengan dua cara yaitu 4.3.1 Terapi ROM (ROM aktif 

dan ROM pasif ) 

4.3.2 Terapi Farmakologi atau Non farmakologi. 

 

Tindakan ini termasuk intervensi yang diprakarsai oleh penulis, perawat atau 

intervensi kolaboratif. Menurut penulis berdasarkan intervensi yang sudah 

direncanakan terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

dengan pembahasan pada kasus Ny.S di sesuaikan dengan kondisi sekarang 

dimana tahapan-tahapan perencanaan yang ada pada pasien sesuai dengan 

keadaan dan kondisi pasien, sedangkan pada tinjauan pustaka tahapan-tahapan 
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perencanaan yang ada tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi pasien tetapi 

dijabarkan secara rinci mengenai perencanaan keperawatan yang muncul pada 

pasien Gout Arthtritis secara umum. 

4.4 Implementasi Keperawatan 

 

Pada implementasi keperawatan pertama pada Ny.M dilakukan pada Senin, 

1 Maret 2021 jam 10.00 WIB yaitu bina hubungan saling percaya antara pasien 

dan membantu pasien mengidentifikasi pemicu dan penyebab terjadinya nyeri. 

Implementasi sudah dilaksanakan sesuai dengan intervensi keperawatan pada 

pasien dengan Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada 

persendian dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri muncul dan 

kaku pada lutut kiri dan Nyeri Akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis 

dibuktikan dengan adanya nyeri pada jari-jari kaki menjalar ke lutut kiri menjalar 

ke pinggang 

Namun sebelum melakukan implementasi, perawat terlebih dahulu 

melakukan kontrak agar keluarga lebih siap baik fisik maupun psikologis dalam 

menerima asuhan keperawatan yang diberikan . mencakup hal-hal di bawah ini 

yaitu : Merangsang kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah 

kesehatan dan kebutuhan kesehatan dengan cara memberi informasi, Membantu 

keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat, dengan cara memberitahu 

konsekuensi jika tidak melakukan, Memberikan kepercayaan diri dalam merawat 

anggota keluarga yang sakit, dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, 

Membantu keluarga untuk memodifikasi lingkungan menjadi sehat, dan Memberi 

motivasi keluarga (Widyanto, 2014). Implementasi dikatakan berhasil jika 

komunikasi terapeutik antara penulis dengan klien ada umpan balik dari rencana 
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asuhan keperawatan yang direncanakan. Menurut penulis implementasi 

keperawatan terjadi kesenjangan karena implementasi keperawatan di tinjauan 

pustaka hanya dijelaskan konsepnya saja sedangkan pada pengkajian Ny. S 

implementasi keperawatan dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang 

sesuai dengan kondisi pasien. Dalam pelaksanaannya penulis tidak selalu lancar 

dalam melakukan tahapan-tahapan yang telah disusun, tetapi pelaksanannya 

penulis melaksanakan intervensinya secara berkesinambungan antara susunan 

intervensi yang telah di tetapkan menurut Standart Intervensi Keperawatan 

Indonesia. 

4.5 Evaluasi Keperawatan 

 

Tahapan Evaluasi menurut Mubarak (2012), evaluasi proses keperawatan ada 

dua yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Evaluasi ini merupakan 

bagian tahap paling akhir dari 5 langkah proses asuhan keperawatan. Pada 

evaluasi keperawatan dilakukan 3 hari berturut-turut setalah dilakukan interaksi 

terhadap pasien. Secara keseluruhan tindakan keperawatan dilakukan selama 3 

hari dengan hasil klien sudah dapat bergerak walaupun nyeri hilang timbul dengan 

skala nyeri 5 dan sudah dapat mempraktekan secara mandiri sehingga masalah ini 

dapat dikatakan masalah teratasi. Pada kasus Ny. S dengan Diagnosa Gangguan 

mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada persendian dibuktikan dengan 

kaki yang sulit digerakkan saat nyeri muncul dan kaku pada lutut kiri dan Nyeri 

Akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis dibuktikan dengan adanya nyeri 

pada jari-jari kaki menjalar ke lutut kiri menjalar ke pinggang telah dilaksanakan 

sesuai dengan implementasi keperawatan yang ditetapkan menurut SIKI sesuai 

kondisi pasien dengan kurun waktu selama 3 hari. Pada tinjauan pustaka evaluasi 
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menyediakan nilai informasi mengenai pengaruh intervensi yang telah 

direncanakan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP 

(Subjektif, Objektif, Analisa ulang, Perencanaan). Pendapat penulis tentang hasil 

akhir dari asuhan keperawatan yang telah ditemukan dari data masalah nyeri akut 

dan gangguan mobilitas adalah masalah teratasi, karena pasien sudah mampu 

mencapai yang di implementasikan oleh penulis yang dipantau dari implementasi- 

implementasi sebelumnya. 



 

 

 

BAB 5 

PENUTUP 

Setelah melakukan pengamatan dan melaksanakan Asuhan Keperawatan 

pada Ny.S dengan masalah Gangguan mobilitas fisik pada Diagnosa Medis Gout 

Arthritis di Kelurahan Gadingrejo, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam menngkatkan mutu asuhan 

keperawatan pada pasien Gout Arthritis 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil uraian tentang Asuhan keperawatan pada pasien Gout Arthritis, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Fokus pengkajian pada Ny. S yaitu pada studi kasus ditemukan nyeri pada lutut 

menjalar kepinggang dan Klien suka mengkonsumsi makanan yang mengandung 

purin sehingga membuat kadar purin dalam tubuh menumpuk menyebabkan 

gangguan mobilitas fisik. 

5.1.2 Diagnosa keperawatan prioritas pada Ny. S meliputi : Gangguan mobilitas fisik 

berhubungan dengan Inflamasi pada persendian dibuktikan dengan kaki yang sulit 

digerakkan saat nyeri muncul dan kaku pada lutut kiri dan Nyeri Akut 

berhubungan dengan agen cedera fisiologis dibuktikan dengan adanya nyeri pada 

jari-jari kaki menjalar ke lutut kiri menjalar ke pinggang 

5.1.3 Pada diagnosa prioritas yang muncul pada klien dilakukan melalui tindakan yaitu 

Terapi farmakologis dan Non farmakologi juga Tekhnik ROM aktif dan ROM 

pasif 
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5.1.4 Semua tindakan yang diimplementasikan kepada pasien sesuai rencana tindakan 

keperawatan yang telah ditetapkan oleh perawat. Pada diagnosa keperawatan 

Gangguan Mobilitas fisik berhubungan dengan Inflamasi pada persendian 

dibuktikan dengan kaki yang sulit digerakkan saat nyeri muncul dan kaku pada 

lutut kiri. Petunjuk untuk bertindak dibutuhkan pelaksaan selama tiga hari. Pada 

diagnosa keperawatan Nyeri Akut berhubungan dengan agen cidera fisik 

dibuktikan dengan adanya nyeri seperti ditusuk jarum pada jari-jari kaki menjalar 

ke lutut kiri sampai ke pinggang membuat penilaian yang tepat di butuhkan 

pelaksanaan selama tiga hari. 

5.1.5 Dari dua diagnosa keperawatan yang terjadi pada Ny. S didapatkan dua masalah 

teratasi. Kondisi Ny. S sudah cukup baik sehingga evaluasi diberhentikan. 

5.2 Saran 

 

Penulis memberikan saran sebagai berikut : 

 

5.2.1 Untuk pencapaian hasil keperawatan yang diharapkan, diperlukan hubungan yang 

baik dan keterlibatan pasien dan keluarga. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, ketrampilan yang cukup dalam memberikan asuhan keperawatan 

pada keluarga dengan masalah Gout Arthritis 

5.2.3 Dalam peningkatan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah baiknya 

diadakan seminar atau suatu pertemuan yang membahas tentang masalah 

kesehatan yang ada pada pasien. 

5.2.4 Pendidikan dan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan baik 

secara formal dan informal. 
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Lampiran 2 
 

INFORMED CONSENT 

 

 
 

Judul: “ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN GOUT 

ARTHRITIS DENGAN MASALAH GANGGUAN MOBILITAS 

FISIK DI KELURAHAN GADINGREJO KOTA PASURUAN”. 

Tanggal pengambilan studi kasus 22 Januari 2021 

 

Sebelum tanda tangan dibawah, saya telah mendapatkan informasi 

tentang tugas pengambilan studi kasus ini dengan jelas dari mahasiswa 

yang bernama Nurul Ida Milyati 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. 

 

 

 

 

 

 

 
(Salma) (Nurul Ida Milyati) 
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Lampiran 5 
 

 
 

SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) 

TENTANG ASAM URAT 

PokokBahasa : Asam Urat 

 
 

Sasaran : pasien Ny. S dankeluarga 

 

Tempat : Kediaman Ny. S 

Hari/Tanggal : / 03 Maret 2021 Waktu 

: 20menit 

I. Tujuan 
a. Tujuan Intruksional Umum(TIU) 

 
Setelah diberikan penyuluhan 20 menit, diharapkan 

pasien dan Keluarga mampu memahami dan mengerti tentang 

Asam Urat. 

b. Tujuan Instruksional Khusus(TIK) 

 
 

Setelah mengikuti penyuluhan selama 20 menit tentang 

Asam Urat, diharapkan Keluarga Ny. A dapat: 

1. Menjelaskan tentang pengertian Asam Urat 

2.Menjelaskan tentang penyebab Asam Urat 

3.Menjelaskan tentang tanda dan gejala Asam Urat 

4.Menjelaskan tentang cara pencegahan Asam Urat 

5.Menjelaskan tentang kenapa hipertensi harus dicegah 
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II. MateriPembelajaran 

PokokBahasa : AsamUrat 

 

III. MetodePemberlajaran 

 
a. Ceramah 

b. Tanya jawab /Diskusi 

 
IV. Sasaran 

 
Klien dan Keluarga klien Penderita Asam Urat 

 
V. Media 

 
 

Leaflet 

 
VI. SusunanAcara 

 
No Waktu Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Peserta 

1. 3 menit Pembukaan : 

1.Mengucapkan 

salam 

2.Memperkenalkan 

diri 

3. Menyampaikan tentang tujuan 

pokok materi 

4. Meyampakaikan 

pokokpembahasan 

5.Kontrakwaktu 

Menjawab 

salam 

Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

2. 12 menit Pelaksanaan : 
Menjelaskan materi penyuluhan 
secara berurutan dan teratur 
Materi : 
1. Menjelaskan tentang pengertian 

Asam Urat 

2. Menjelaskan tentang 

penyebabAsam Urat 

3. Menjelaskan tentang tanda 

dangejala AsamUrat 

4. Menjelaskan tentang faktor 

resiko AsamUrat 

5. Menjelaskan 

tentangupaya 

pencegahan AsamUrat 

1.Mendengarkan 

dan menyimak 

2.Bertanya 

mengenai hal-hal 

yang belum jelas 

dan dimengerti 
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3. 5 menit Evaluasi dan penutup : 
1. Tanyajawab 
2. Memberikan kesempatan pada 

peserta untukbertanya 

3. Melakukan  evaluasi 

4.Menyampaikan kesimpulan 

materi 5.Mengakhiri 

pertemuan   dan 

mengucapkansalam 

1.Sasaran dapat 

menjawab 

tentang 

pertanyaan 

yang diajukan 

2.Mendengar 

3.Memperhatik 

an 

4.Menjawabsal 

am 
 

 

VII. Evaluasi 

 
A. EvaluasiStruktur 

 
1. KesiapanPanitia 

 
2. Kesiapan media dantempat 

 
3. Peserta yang hadir minimal 70% dari 

jumlahundanganPengorganisasian 1 harisebelumnya 

 
B. EvaluasiProses 

 
1. Kegiatan dilaksanakan sesuai denganwaktunya 

 

2. Peserta antusias terhadappenjelasan 

 
3. Peserta tidak meninggalkan tempat sebelum acarakegiatan 

selesai 

4. Peserta terlihat aktif dalam kegiatandiskusi 

 
C. EvaluasiHasil 

 
Peserta mampu mengerti dan memahami tentang : 

1.Menjelaskan tentang pengertian Asam Urat 

2.Menjelaskan tentang penyebab Asam Urat 

3.Menjelaskan tentang tanda dan gejala Asam Urat 

4.Menjelaskan tentang faktor resiko Asam Urat 

5.Menjelaskan tentang upaya pencegahan Asam 
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Lampiran 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISUSUN OLEH : 

NURUL IDA MILYATI 


