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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gout arthritis adalah penyakit metabolik atau inflamasi sendi yang paling 

sering ditemukan, ditandai dengan adanya penimbunan kristal monosodium urat 

monohidrat di jaringan atau akibat adanya supersaturasi asam urat didalam cairan 

ekstra seluler (Roddy and Doherty, 2010). Kadar asam urat normal pada pria yaitu 

3,5-7 mg/dl sedangkan wanita2,6-6 mg/dl (WHO, 2016) Gout menyerang lutut, 

tumit dan jempol kaki. Sendi yang diserang tampak bengkak, merah, panas dan 

terasa nyeri di kulit (Sukarmin, 2015). Gout merupakan penyakit akibat 

pengendapan kristal monosodium urat, gangguan mobilitas fisik di karenakan 

adanya pembengkakan yang terjadi pada daerah sendi yang mengakibatkan 

seseorang terjadi keterbatasan dalam gerakan, seseorang yang mengalami masalah 

gangguan kebutuhan mobilitas fisik akan mengalami sulit untuk melakukan 

aktivitas sehari hari. (Misnadiarly, 2014). Dampak dari gangguan mobilitas fisik 

dalam tubuh dapat mempengaruhi sistem tubuh, seperti perubahan metabolisme 

tubuh, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan fungsi gastrointestinal, 

perubahan sistem pernapasan, perubahan sistem muskuloskletal, perubahan kulit 

dan perubahan eliminasi. Hal ini dapat semakin buruk jika tidak segera 

mendapatkan perawatan yang tepat. 

Berdasarkan survei World Health Organization (WHO) tahun 2015, 

Indonesia merupakan negara terbesar ke-4 di dunia yang penduduknya menderita 

gout arthritis, prevalensi penyakit gout arthritis di Indonesia sebesar 81%. 

Prevalensi gout di Jawa Timur sebesar 17% (Festy, 2015). Prevalensi gout di 
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Jawa Timur sebesar 17%. Prevalensi gout 8,0% di Kota Pasuruan (Riskesdas, 

2018). Berdasarkan prevalensi diatas gout arthritis mennduduki urutan ke 4 

setelah ISPA, hipertensi, dan influenza. Dari hasil survey yang dilakukan penulis 

dari 5 orang di Desa Kraton yang menderita gout arthritis 3 diantaranya 

mengalami gangguan mobilitas fisik karena pembengkakan yang terjadi pada 

sendinya. 

Faktor yang berperan dalam mekanisme penyakit gout arthritis yaitu faktor 

genetik, produksi asam urat yang berlebihan, dan kurangnya pengeluaran asam urat. 

Dari faktor-faktor tersebut menyebabkan gangguan metabolisme purin dalam 

tubuh, sehingga keadaan purin dalam darah meningkat (hiperurisemia). Peran 

ginjal sangat penting dalam hal ini, yaitu untuk menstabilkan kadar asam urat agar 

tetap dalam keadaan normal. Namun apabila kadar asam urat berlebihan maka 

ginjal tidak sanggup untuk mengaturnya. Respon inflamasi terjadi apabila kristal 

asam urat mengendap dalam sendi dan menimbulkan serangan gout arthritis. 

Dengan serangan yang berulang-ulang penumpukan kristal monosodium urat 

yang dinamakan topus akan mengendap dibagian perifer tubuh seperti ibu jari 

kaki, tangan dan telinga (sustrani, 2014). Pada kristal monosodium urat 

ditemukan imunoglobulin (igG). IgG akan meningkatkan fagositosis kristal 

dengan demikian akan memperlihatkan aktivitas imunologik. Akhirnya, 

kelebihan kristal asam urat tersebut akan menumpuk pada sendi dan jaringan, 

maka menyebabkan persendian akan terasa nyeri dan bengkak saat penyakit ini 

menyerang, sehingga pasien yang mengalami gout arthritis akan mengalami 

gangguan mobilitas fisik. 
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Tindakan penanganan yang praktis pada pasien gout arthritis dapat 

dilakukan melakukan metode range of motion (ROM) untuk mengurangi rasa nyeri, 

yang berguna agar pasien bisa melakukan secara mandiri tanpa memerlukan alat 

dan keluarga bisa membantu pasien secara bertahap. sehingga muncul pentingnya 

asuhan keperawatan dalam menanggulangi gangguan mobilitas fisik. Berdasarkan 

uraian diatas penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah studi kasus dengan 

judul.  

“Asuhan keperawatan keluarga dengan gangguan mobilitas fisik pada 

pasien Gout Arthritis di Desa kraton Kabupaten Pasuruan?” 

1.2 Rumusan masalah 

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka penulis 

akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan pada 

pasien Gout Arthritis dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut 

“Bagaimana asuhan keperawatan keluarga dengan gangguan mobilitas fisik 

pada pasien Gout Arthritis di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan?” 

1.3 Tujuan penulisan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menggambarkan asuhan keperawatan keluarga dengan gangguan 

mobilitas fisik pada pasien Gout Arthritis di Desa Kraton Kabupaten 

Pasuruan. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1.3.2.1 Menggambarkan pengkajian keluarga dengan gangguan mobilitas 

fisik pada pasien gout arthritis di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan. 

1.3.2.2 Menggambarkan diagnosa gangguan mobilitas fisik pada pasien gout 
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arthritis di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan menggambarkan 

perencanaan keperawatan keluarga dengan gangguan mobilitas fisik 

pada pasien gout arthritis di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan. 

1.3.2.3 Menggambarkan intervensi keperawatan keluarga dengan gangguan 

mobilitas fisik pada pasien gout arthritis di Desa Kraton Kabupaten 

Pasuruan. 

1.3.2.4 Menggambarkan implementasi keperawatan keluarga dengan 

gangguan mobilitas fisik pada pasien gout arthtritis di Desa kraton 

Kabupaten Pasuruan 

1.3.2.5 Menggambarkan evaluasi keperawatan keluarga dengan gangguan 

mobilitas fisik pada pasien gout arthritis di Desa Kraton Kabupaten 

Pasuruan 

1.4 Manfaat penulisan 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Menunjukkan bukti empiris tentang ”asuhan keperawatan keluarga 

dengan gangguan mobilitas fisik pada pasien Gout Arthritis di Desa Kraton 

Kabupaten Pasuruan”. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Tenaga Keperawatan 

Sebagai acuan dan refrensi perawat dalam asuhan 

keperawatan dan menambah pengalaman kerja serta pengetahuan 

perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dimasa mendatang. 

1.4.2.2 Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sabagai sumber informasi bagi institusi 
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dalam meningkatkan mutu pendidikan pada masa yang akan datang. 

1.4.2.3 Klien dan Keluarga 

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pasien serta 

keluarganya mengenai perawatan dan pengobatan gout arthritis. 

1.4.2.4 Bagi Pembaca 

Sebagai sumber informasi bagi pembaca tentang cara 

perawatan dan pengobatan gout arthritis. 

1.5 Metode Penulisan  

1.5.1 Metode 

Metode penulisan digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada 

seluruh proses penelitian (Nursalam, 2014). Melalui  Metode deskriptif  kita 

sebagai peniliti dapat menggali tentang klein seperti kita dapat mengetahui 

penayakit klien secara holistic seperti kta dapat mengetahui diagnosa, intervensi, 

implementasi, evaluasi keperawatan. 

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 dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1.6.1 Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan pembimbing,  

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

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

bab berikut ini : 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penulisan dan 

sistematika penulisan studi kasus. 

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut 

medis dan asuhan keperawatan klien dengan diagnosa gout 

arthritis serta kerangka masalah. 
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BAB III : Tinjauan kasus, berisi tentang hasil pelakasaan asuhan 

keperawatan yang dimulai dari tahap pengkajian, diagnosa, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada waktu dan ruang 

yang digunakan pengambilan kasus. 

BAB IV : Pembahasan, berisi tentang deskripsi kesenjangan yang terjadi 

antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dalam asuhan 

keperawatan. 

BAB V : Penutup, berisi tentang: simpulan dan saran. 

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

TINJAUAN TEORI 

2.1 Konsep Teori Gout Arthritis 

2.1.1 Definisi Gout Arthritis 

Gout merupakan kelompok keadaan heterogenus yang berhubungan 

dengan defek genetik pada metabolisme purin atau hiperurisemia (Brunner & 

Suddarth, 2012). 

Gout juga disebut gout arthritis yang merupakan penyakit metabolik yang 

ditandai dengan pengendapan senyawa urat didalam sendi sehingga timbul 

peradangan sendi yang nyeri (Kowalak, dkk. 2013). 

2.1.2 Etiologi Gout Arthritis 

Menurut Sibuea dkk (2009), etiologi gout arthritis, yaitu : 

2.1.2.1 Penggunaan antibiotik berlebihan yang menyebabkan berkembangnya 

jamur, bakteri, dan virus yang lebih ganas. 

2.1.2.2 Faktor keturunan dengan adanya riwayat gout dalam silsilah keluarga. 

2.1.2.3 Meningkatnya kadar asam urat karena diet tinggi protein dan makanan 

kaya senyawa purin lainnya. Purin merupakan senyawa yang akan 

dirombak menjadi asam urat dalam tubuh. 

2.1.2.4 Penggunaan obat tertentu yang meningkatkan kadar asam urat. 

2.1.2.5 Penyakit tertentu pada darah yang menyebabkan terjadinya gangguan 

metabolisme tubuh. 

2.1.2.6 Faktor lain seperti stres, diet ketat, cedera tinggi, darah tinggi dan olahraga 

berlebihan. 
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2.1.3 Klasifikasi Gout Arthritis 

Menurut Chairuddin (2003), klasifikasi gout dibagi menjadi dua, yaitu : 

2.1.3.1 Gout Arthritis primer : dipengaruhi oleh faktor genetik. Terdapat produksi 

atau sekresi asam urat yang berlebihan dan tidak diketahui penyebabnya. 

2.1.3.2 Gout Arthritis sekunder : 

1) Pembentukan asam urat yang berlebihan : 

(1) Kelainan mieloproliteratif (polisitemia, leukemia, myeloma retikulasi). 

(2) Sindroma Lech-Nyhan yaitu suatu kelainan akibat defisiensi hipoxantin 

guanine fosforibosil ransferase yang terjadi pada anak-anak dan pada 

sebagian orang dewasa. 

(3) Gangguan penyimpangan oksigen. 

(4) Pada pengobatan anemia pernisiosa oleh karena maturasi sel 

megaloblastik menstimulasi pengeluaran asam urat. 

2) Sekresi asam urat yang berkurang misalnya pada : 

(1) Kegagalan ginjal kronik 

(2) Pemakaian obat salisilat, tiazid, beberapa macam diuretika, dan 

sulfonamide. 

(3) Keadaan-keadaan alkoholik, asidosis laktik, hiperparatiroidisme dan 

pada miksedema. 

2.1.4  Gejala Gout Arthritis 

Gejala yang sering muncul pada penderita gout arthritis, yaitu : 

2.1.4.1 Sendi membengkak dan kulit di atasnya tampak merah atau keunguan, 

kencang dan licin, serta terasa hangat. 
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2.1.4.2 Nyeri hebat dirasakan oleh penderita pada satu atau beberapa sendi, 

seringkali terjadi pada malam hari. 

2.1.4.3 Perasaan tidak enak badan dan denyut jantung cepat. 

2.1.4.4 Menggigil. 

2.1.4.5 Demam. 

2.1.4.6 Benjolan keras dari kristal urat (tofi) diendapkan dibawah kulit di sekitar 

sendi. 

2.1.4.7 Tofi juga bisa berbentuk didalam ginjal dan organ lainnya, dibawah kulit 

telinga atau disekitar sikut. Jika tidak diobati, tofi pada tangan dan kaki 

bisa pecah dan mengeluarkan massa kristal yang menyerupai kapur. 

2.1.5 Komplikasi Gout Arthritis 

Ada dua macam komplikasi gout arthritis, yaitu : 

2.1.5.1 Gagal ginjal biasanya terjadi pada penderita asam urat akut yang terlambat 

menangani penyakitnya. Apabila kadar asam urat melebihi ambang batas 

normal (tinggi), maka akan berdampak terjadi kerusakan organ dalam 

tubuh, terutama ginjal karena saringannya akan tersumbat. Tersumbatnya 

saringan ini akan menimbulkan batu ginjal dan akhirnya akan 

menyebabkan gagal ginjal. 

2.1.5.2 Penyakit jantung koroner diduga asam urat akan merusak endotel atau 

pembuluh darah koroner. 

2.1.6 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis gout arthritis menurut Price (2015), terdapat empat 

stadium perjalanan klinis gout arthritis yang tidak diobati : 
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2.1.6.1 Stadium pertama adalah hiperurisemia asimtomatik. Pada stadium ini 

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

peningkatan asam urat serum. 

2.1.6.2 Stadium kedua gout arthritis akut terjadi awitan mendadak pembengkakan 

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

metatasofalangeal. 

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

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

bulan sampai tahun. Kebanyakkan orang mengalami serangan gout 

berulang dalam waktu kurang dari 1 tahun jika tidak diobati. 

2.1.6.4 Stadium keempat adalah tahap gout kronik, dengan timbunan asam urat 

yang terus meluap selama beberapa tahun jika pengobatan tidak dimulai. 

Peradangan kronik akibat kristal-kristal asam urat mengakibatkan nyeri, 

sakit, kaku, dan juga pembesaran dan penonjolan sendi bengkak. 

2.1.7 Patofisiologi Gout 

Penyakit gout memiliki beberapa faktor pencetus. Faktor primernya adalah 

kelainan metabolisme purin bawaan, dan faktor sekunder berupa diit, obat-obatan, 

proses penyakit. Kedua faktor tersebut menimbulkan kadar purin menjadi tinggi 

yang menyebabkan terjadinya proses metabolisme di hati (teroksidasi) sehingga 

asam urat tinggi terjadi gangguan filtrasi di ginjal pada darah dan urin. 

Darah menyebabkan hiperurisemia yang mengalami penumpukkan di 

sendi sehingga membentuk kristal (tofi), maka terjadi proses inflamasi muncullah 

masalah keperawatan nyeri. Sendi juga menjadi kaku sehingga muncul masalah 
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keperawatan gangguan pergerakan dan resiko jatuh, gangguan pada urin 

menyebabkan peningkatan asam urat di urin. 
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2.1.8 Pathway 
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Gambar 2.1 Pathway Gout 
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2.1.9 Penatalaksanaan 

2.1.9.1 Penatalaksanaan Medis 

Penanganan gout biasanya dibagi menjadi penanganan serangan 

akut dan penanganan hiperurisemia pada pasien arthritis kronik. Berikut 

dua cara penatalaksanaan gout arthritis : 

1) Terapi dengan obat : Pengobatan tradisonal dengan menggunakan 

kolkisin. Biasanya nyeri sendi mulai berkurang dalam waktu 12-24 jam 

setelah pemberian kolkisin dan akan menghilang dalam waktu 48-72 

jam. Kolkisin diberikan dalam bentuk tablet, tetapi jika menyebabkan 

gangguan pencernaan, bisa diberikan secara intravena. Obat ini sering 

kali menyebabkan diare dan bisa menyebabkan efek samping yang 

lebih serius (termasuk kerusakan sumsum tulang). 

2) Saat ini obat anti radang nonsteroid (misalnya ibuprofen dan 

indomeasin) lebih banyak digunakan daripada kolkisin dan sangat 

efektif untuk mengurangi nyeri serta pembengkakkan sendi. 

 Obat-obatan lainnya seperti probenesid atau sulfinpirazon 

berfungsi menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan jalan 

meningkatkan pembuangan kadar asam urat kedalam air kemih. Jika 

pembuangan asam urat meningkat, dianjurkan untuk minum banyak air 

(minimal 2 liter/hari) untuk membantu mengurangi resiko kerusakan 

ginjal. 

Allopurinol merupakan obat yang menghambat pembentukan asam 

urat di dalam tubuh. Obat ini diberikan kepada penderita yang memiliki 
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kadar asam urat yang tinggi dan batu ginjal, atau mengalami kerusakan 

ginjal. Pemberian allopurinol dapat mencegah pembentukan batu ginjal. 

Tahap pengobatan: 

1) Stadium 1 : Turunkan kadar asam urat dengan obat urikosurik. Seperti 

probenesid dan sulfinpirazon. 

2) Stadium 2 : arthritis akut 

Dapat diobati dengan : 

(1) Kolkisin 

Dosis biasanya diberikan 1 mg (2 tablet) kemudian diikuti dengan 0,5 

mg (1 tablet) setiap dua jam sampai serangan akut menghilang. 

(2) Indometasin 

Mempunyai daya urikosurik ringan. Dosis yang dipakai biasanya 4 x 

50 mg (2 kapsul) sehari. 

3) Stadium 3 :  Arthritis rekuren (kambuh) 

Hindari faktor pencetus timbulnya serangan seperti banyak makan 

lemak dan protein, minum alkohol, trauma, dan infeksi. Berikan obat 

profilaktik yaitu kolkisin 0,5-1 mg tiap hari atau indometasin yang 

diberikan secara terus-menerus. Bila timbul serangat akut, dosis ini 

dinaikkan atau diberi obat anti inflamasi lain. Bila serangan sering dan 

kadar asam urat tinggi, berikan obat urikosurik, misalnya salisilat 4-6 

mg sehari. 

4) Stadium 4 : Arthritis kronik 

Adanya tofi merupakan indikasi mutlak untuk menurunkan kadar 

asam urat serum. Pada arthritis kronis dapat digunakan obat-obatan : 



16 
 

 

(1) Allopurinol 

Bekerja dengan menghambat enzim xiantin oksidase sehinga 

mengurangi pembentukan asam urat. Dosis dimulai dari 300 mg 

sehari, kemudian disesuaikan dengan kadar asam urat selanjutnya. 

Penurunan asam urat biasanya terjadi setelah 10 hari. Penghentian 

pengobatan menyebabkan kadar asam urat naik lagi seperti semula 

dalam 10 hari. 

(2) Obat-obatan urikosurik, yaitu probenecid dan sulfinpirazon. Obat ini 

bekerja dengan menghambat reabsorbsi asam urat di tubuli ginjal. 

Probenecid mempunyai toksisitas kecil, diberikan dengan dosis 1-3 

gram sehari disesuaikan dengan kadar asam urat serum. Sulfinpirazon 

diberikan dengan dosis 200-400 mg sehari. Efek samping pada saluran 

cerna lebih mengganggu. Keduanya tidak efektif bila terdapat 

insufiensi ginjal. 

2.1.9.2 Penatalaksanaan Non-Medis 

Penatalaksanaan non-medis merupakan strategi esensial dalam 

penanganan gout arthritis, seperti istirahat yang cukup, menggunakan 

kompres hangat untuk mengurangi rasa nyeri, modifikasi diet dan menjaga 

pola makan, mengurangi asupan alkohol dan menurunkan berat badan.  

2.2 Konsep Gangguan Mobilitas Fisik 

2.2.1 Definisi Gangguan Mobilitas Fisik 

Gangguan mobilitas fisik merupakan keadaan dimana seseorang tidak 

dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan 

(aktivitas), misalnya trauma tulang belakang, cedera otak berat disertai fraktur 
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pada ekstremitas, dan sebagainya (Widuri, 2014). Gangguan mobilitas fisik 

keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ektramitas secara mandiri. 

Menurut SDKI (2016), Gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan 

dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. 

2.2.2 Batasan Karakteristik 

Menurut SDKI (2016) batasan karakteristik / gejala tanda pada gangguan 

mobilitas fisik, sebagai berikut: 

2.2.2.1 Gejala dan tanda mayor 

Subjektif 

1) Mengeluh sulit menggerakan 

ekstremitas 

Objektif 

1) Kekuatan otot menurun 

2) Rentang gerak (ROM) 

menurun 

2.2.2.2 Gejala dan tanda minor 

Subjektif 

1) Nyeri saat bergerak 

2) Enggan melakukan pergerakan 

3) Merasa cemas saat bergerak 

Objektif 

1) Sendi kaku 

2) Gerakan tidak terkoordinasi 

3) Gerakan terbatas 

4) Fisik lemah 

 

2.2.3 Faktor yang Berhubungan 

Menurut SDKI (2016) faktor yang berhubungan/penyebab, yaitu: 

2.2.3.1 Kerusakan integritas struktur tulang  

2.2.3.2 Perubahan metabolisme 

2.2.3.3 Ketidakbugaran fisk 

2.2.3.4 Penurunan kendali otot 

2.2.3.5 Penurunan massa otot 

2.2.3.6 Penurunan kekuatan otot 
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2.2.3.7 Keterlambatan perkembangan 

2.2.3.8 Kekakuan sendi 

2.2.3.9 Kontraktur 

2.2.3.10 Malnutrisi 

2.2.3.11 Gangguan muskuloskletal 

2.2.3.12 Gangguan neuromuskular 

2.2.3.13 Indeks massa tubuh diatas persentil ke-75 sesuai usia 

2.2.3.14 Efek agen farmakologis 

2.2.3.15 Program pembatasan gerak 

2.2.3.16 Nyeri 

2.2.3.17 Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik 

2.2.3.18 Kecemasan 

2.2.3.19 Gangguan kognitif 

2.2.3.20 Keengganan melakukan pergerakan 

2.2.3.21 Gangguan sensori persepsi 

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan mobilitas fisik 

Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan mobilitas fisik menurut Nurul 

& Wahit (2007), yaitu : 

2.2.4.1 Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang sangat tergantung dari tingkat 

pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan diikuti 

oleh perilaku yang dapat meningkatkan kesehatannya. Demikian halnya 

dengan pengetahuan kesehatan tentang mobilitas seseorang akan 

senantiasa melakukan mobilisasi dengan cara yang sehat. 
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2.2.4.2 Proses penyakit dan injury 

Adanya penyakit tertentu yang diderita seseorang akan 

mempengaruhi mobilitasnya misalnya; seorang yang patah tulang akan 

kesulitan untuk mobilisasi secara bebas. Demikian pula orang yang baru 

menjalani operasi. Karena adanya nyeri mereka cenderung untuk bergerak 

lebih lamban. Ada kalanya klien harus istirahat ditempat tidur karena 

menderita penyakit tertentu misalnya; CVA yang berakibat kelumpuhan, 

typoid dan penyakit kardiovaskuler. 

2.2.4.3 Kebudayaan 

Kebudayaan dapat mempengaruhi pola dan sikap dalam melakukan 

aktifitas misalnya; seorang anak desa yang biasa jalan kaki setiap hari akan 

berbeda mobilitasnya dengan anak kota yang biasa pakai mobil dalam 

segala keperluannya. Wanita kraton akan berbeda mobilitasnya 

dibandingkan dengan seorang wanita madura dan sebagainya. 

2.2.4.4 Tingkat energy 

Setiap orang mobilisasi jelas memerlukan tenaga atau energi, orang 

yang lagi sakit akan berbeda mobilitasnya dibandingkan dengan orang 

sehat apalagi dengan seorang pelari. 

2.2.4.5 Usia dan status perkembangan 

Seorang anak akan berbeda tingkat kemampuan mobilitasnya 

dibandingkan dengan seorang remaja. Anak yang selalu sakit dalam masa 

pertumbuhannya akan berbeda pula tingkat kelincahannya dibandingkan 

dengan anak yang sering sakit. 
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2.2.4.6 Tiap persendian dan pergerakan sendi 

Dalam sistim musculoskeletal dikenal 2 macam persendian yaitu 

sendi yang dapat digerakan (diartroses) dan sendi yang tidak dapat 

digerakan (siartrosis). 

2.2.5 Penatalaksanaan Gangguan Mobilitas Fisik Dengan Latihan Range Of 

Motion (ROM). 

Range of motion atau ROM merupakan latihan gerakan sendi yang 

memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, dimana klien 

menggerakan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara 

aktif ataupun pasif. Latihan range of motion (ROM) adalah latihan yang dilakukan 

untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan 

menggerakan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa 

otot dan tonus otot (Potter dan Perry, 2006). 

Latihan ROM pasif adalah latihan ROM yang di lakukan pasien dengan 

bantuan perawat pada setiap-setiap gerakan. Indikasi latihan pasif adalah pasien 

semikoma dan tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi tidak mampu 

melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri, pasien 

tirah baring total atau pasien dengan paralisis ekstremitas total. Latihan ROM 

aktif adalah Perawat memberikan motivasi, dan membimbing klien dalam 

melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi 

normal. Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan 

cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Sendi yang digerakkan pada ROM 

aktif adalah sendi diseluruh tubuh dari kepala sampai ujung jari kaki oleh klien 

sendiri secara aktif (Suratun, 2008). 
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Gerakan Range of Motion (ROM) pada sendi diseluruh tubuh yaitu : 

2.2.5.1 Fleksi dan Ekstensi Pergelangan Tangan 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dan siku menekuk 

dengan lengan. 

3) Pegang tangan pasien dengan satu tangan dan tangan yang lain 

memegang pergelangan tangan pasien. 

4) Tekuk tangan pasien ke depan sejauh mungkin. 

5) Catat perubahan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Latihan Fleksi dan Ekstensi Pergelangan Tangan. 

2.2.5.2 Fleksi dan Ekstensi Siku 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Atur posisi lengan pasien dengan menjauhi sisi tubuh dengan telapak 

mengarah ke tubuhnya. 
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3) Letakkan tangan diatas siku pasien dan pegang tangannya mendekat 

bahu. 

4) Lakukan dan kembalikan ke posisi sebelumnya. 

5) Catat perubahan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Latihan Fleksi dan Ekstensi Siku. 

2.2.5.3 Pronasi dan Supinasi Lengan Bawah 

Cara : 

1) Jelaskan Prosedur yang akan dilakukan. 

2) Atur posisi lengan bawah menjauhi tubuh pasien dengan siku menekuk. 

3) Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan pasien dan pegang 

tangan pasien dengan tangan lainnya. 

4) Putar lengan bawah pasien sehingga telapaknya menjauhinya. 

5) Kembalikan ke posisi semula. 

6) Putar lengan bawah pasien sehingga telapak tangannya menghadap ke 

arahnya. 

7) Kembalikan ke posisi semula. 

8) Catat perubahan yang terjadi. 
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Gambar 2.4 Latihan Pronasi dan Supinasi Lengan Bawah. 

2.2.5.4 Pronasi Fleksi Lengan 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Atur posisi tangan pasien disisi tubuhnya. 

3) Letakkan satu tangan perawat diatas siku pasien dan pegang tangan 

pasien dengan tangan lainnya. 

4) Angkat lengan pasien pada posisi semula. 

5) Catat perubahan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

2.2.5.5 Abduksi dan Adduksi Lengan 

Cara : 

1) Jel askan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Atur posisi lengan pasien disamping badannya. 

Gambar 2.5 Latihan Pronasi Fleksi Lengan. 
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3) Letakkan satu tangan perawat diatas siku pasien dan pegang tangan 

pasien dengan tangan lainnya. 

4) Gerakkan lengan pasien menjauh dari tubuhnya kearah perawat 

(Abduksi). 

5) Gerakkan lengan pasien mendekati tubuhnya (Adduksi). 

6) Kembalikan ke posisi semula. 

7) Catat perubahan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Latihan Abduksi dan Adduksi Lengan. 

2.2.5.6 Rotasi Lengan 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Atur posisi lengan pasien menjauhi tubuh dengan siku menekuk. 

3) Letakkan satu tangan perawat di lengan atas pasien dekat siku dan 

pegang tangan pasien dengan tangan yang lain. 

4) Gerakkan lengan bawah ke bawah sampai menyentuh tempat tidur, 

telapak tangan menghadap ke bawah. 

5) Kembalikan posisi lengan ke posisi semula. 
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6) Gerakkan lengan bawah ke belakang sampai menyentuh tempat tidur, 

telapak tangan menghadap ke atas. 

7) Kembalikan lengan ke posisi semula. 

8) Catat perubahan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Latihan Rotasi Lengan. 

2.2.5.7 Fleksi dan Ekstensi Jari-jari 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Pegang jari-jari kaki pasien dengan satu tangan, sementara tangan lain 

memegang kaki. 

3) Bengkokkan (tekuk) jari-jari kaki ke bawah 

4) Luruskan jari-jari kemudian dorong ke belakang. 

5) Kembalikan ke posisi semula. 

6) Catat perubahan yang terjadi. 

 

 

 

Gambar 2.8 Latihan Fleksi Ekstensi Jari-jari. 
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2.2.5.8 Inversi dan Eversi Kaki 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Pegang separuh bagian atas kaki pasien dengan satu jari dan pegang 

pergelangan kaki dengan tangan satunya. 

3) Putar kaki ke dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya. 

4) Kembalikan ke posisi semula. 

5) Putar kaki keluar sehingga bagian telapak kaki menjauhi kaki yang lain. 

6) Kembalikan ke posisi semula. 

7) Catat perubahan yang terjadi. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Latihan Inversi dan Eversi Kaki. 

2.2.5.9 Fleksi dan Ekstensi Pergelangan Kaki 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Letakkan satu tangan perawat pada telapak kaki pasien dan satu tangan 

yang lain diatas pergelangan kaki, jaga kaki lurus dan rileks. 

3) Tekuk pergelangan kaki, arahkan jari-jari kaki ke arah dada pasien. 

4) Kembalikan ke posisi semula. 

5) Tekuk pergelangan kaki menjauhi dada pasien. 

6) Catat perubahan yang terjadi. 
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Gambar 2.10 Latihan Fleksi dan Ekstensi Pergelangan Kaki. 

2.2.5.10 Fleksi dan Ekstensi Lutut 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Letakkan satu tangan di bawah lutut pasien dan pegang tumit pasien 

dengan tangan yang lain. 

3) Angkat kaki, tekuk pada lutut dan pangkal paha. 

4) Lanjutkan menekuk lutut ke arah dada sejauh mungkin. 

5) Ke bawahkan kaki dan luruskan lutut dengan mengangkat kaki ke 

atas. 

6) Kembalikan ke posisi semula. 

7) Catat perubahan yang terjadi. 

 

Gambar 2.11 Latihan Fleksi dan Ekstensi Lutut. 
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2.2.5.11 Rotasi pangkal paha  

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki dan satu tangan 

yang lain diatas lutut. 

3) Putar kaki menjauhi perawat. 

4) Putar kaki ke arah perawat. 

5) Kembalikan ke posisi semula. 

6) Catat perubahan yang terjadi. 

 

Gambar 2.12 Latihan Rotasi Pangkal Paha. 

2.2.5.12 Abduksi dan Adduksi Kaki 

Cara : 

1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. 

2) Letakkan satu tangan perawat di bawah lutut pasien dan satu tangan 

pada tumit. 

3) Jaga posisi kaki pasien lurus, angkat kaki kurang lebih 8 cm dari 

tempat tidur, gerakkan kaki menjauhi badan pasien. 

4) Gerakkan kaki mendekati badan pasien. 

5) Kembalikan ke posisi semula. 
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6) Catat perubahan yang terjadi. 

 

Gambar 2.13 Latihan Abduksi dan Adduksi Kaki. 

2.3 Konsep Dasar Keluarga 

2.3.1 Definisi Keluarga 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang tinggal dalam satu rumah 

tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling 

berinteraksi satu sama yang lainnya, mempunyai peran masing-masing 

menciptakan dan mempertahankan suatu budaya (Bailon dan Malagya, 1978). 

2.3.2 Struktur Keluarga 

Struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah : 

2.3.2.1 Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

ayah. 

2.3.2.2 Matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari dari sanak saudara 

sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui 

jalur garis ibu. 

2.3.2.3 Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami. 
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2.3.2.4 Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah istri. 

2.3.2.5 Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi 

pembinaan warga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian 

keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri. 

2.3.3 Tipe atau Bentuk Keluarga 

Gambaran tentang pembagian tipe keluarga sangat beraneka ragam, 

tergantung pada konteks keilmuan dan orang yang mengelompokkan, namun 

secara umum pembagian tipe keluarga dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

2.3.3.1 Tradisional 

1) Nucclear Fammily (Keluarga Inti) 

Ayah, ibu, anak tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi 

legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja di 

luar rumah. 

2) Reconstituted Nuclear 

Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami 

atau istri. Tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya baik itu 

bawaan dari perkawinan lama maupun hasil perkawinan baru. 

3) Niddle Age atau Aging Cauple 

Suami sebagai pencari uang, istri di rumah atau kedua-duanya bekerja di 

rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah atau 

perkawinan atau meniti karier. 

4) Keluarga Dyad / Dyadie Nuclear 

Suami istri tanpa anak. 



31 
 

 

5) Single Parent 

Satu orangtua (ayah atau ibu) dengan anak. 

6) Dual Carrier 

Suami istri / keluarga orang karier dan tanpa anak. 

7) Commuter Married 

Suami istri / keduanya orang karier dan tinggal terpisah pada jarak 

tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu. 

8) Single Adult 

Orang dewasa hidup sendiri dan tidak ada keinginan untuk kawin. 

9) Extended Family 

1, 2, 3 generasi bersama dalam satu rumah tangga. 

10) Keluarga Usila 

Usila atau tanpa pasangan, anak sudah pisah. 

2.3.3.2 Non Tradisional 

1) Commune Family 

Beberapa keluarga hidup bersama dalam satu rumah, sumber yang 

sama, pengalaman yang sama. 

2) Cohibing Couple 

Dua orang / satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin. 

3) Homosexual / Lesbian 

Sama jenis hidup bersama sebagai suami istri. 

4) Institusional 

Anak-anak / orang-orang dewasa tinggal dalam suatu panti-panti. 

5) Keluarga orangtua (pasangan) yang tidak kawin dengan anak. 
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2.3.4 Fungsi Keluarga 

Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga, sebagai berikut : 

2.3.4.1 Fungsi Biologis 

1) Untuk meneruskan keturunan. 

2) Memelihara dan membesarkan anak. 

3) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 

4) Memelihara dan merawat anggota keluarga. 

2.3.4.2 Fungsi Psikologis 

1) Memberikan kasih sayang dan rasa aman. 

2) Memberikan perhatian diantara anggota keluarga. 

3) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga. 

4) Memberikan identitas anggota keluarga. 

2.3.4.3 Fungsi Sosialisasi 

1) Membina sosialisasi pada anak. 

2) Membentuk norma-norma perilaku sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

3) Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 

2.3.4.4 Fungsi Ekonomi 

1) Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

2) Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

3) Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan 

datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua. 
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2.3.4.5 Fungsi Pendidikan 

1) Menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan 

membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. 

2) Mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang 

dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa. 

3) Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Dari berbagai fungsi diatas ada 3 fungsi pokok keluarga terhadap 

keluarga lainnya, yaitu : 

(1) Asih adalah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan 

pada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan 

berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. 

(2) Asuh adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar 

kesehatannya selalu terpelihara sehingga memungkinkan menjadi anak-

anak sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. 

(3) Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap 

menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa 

depannya. 

2.3.5 Peranan Keluarga 

Berikut adalah macam-macam peranan di keluarga, yaitu : 

2.3.5.1 Peranan ayah 

Ayah sebagai suami dari istri, sebagai ayah dari anak-anak, dan 

berperan sebagai pencari nafkah, pendidikan, pelindung, dan pemberi rasa 

aman, sebagai kepala keluarga. Sebagai anggota dari kelompok sosialnya 

serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya. 
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2.3.5.2 Peranan ibu  

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan 

untuk mengurus rumah tangga sebagai pengaruh dan pendidik anak-

anaknya pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. 

Disamping itu juga ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah 

tambahan dalam keluarganya. 

2.3.5.3 Peranan anak  

Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan 

tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual. 

2.3.6 Prinsip-Prinsip Perawatan Keluarga 

Menurut Setiadi (2008), setidaknya ada sembilan prinsip yang sangat 

berperan dalam memberikan asuhan keperawatan keluaraga. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut: 

2.3.6.1 Fokus dari pelayanan kesehatan adalah keluarga yang disebut sebagai unit 

atau satu kesatuan. 

2.3.6.2 Objek dan tujuan utama dari asuhan keperawatan kesehatan adalah 

keluarga. 

2.3.6.3 Asuhan keperawatan di butuhkan dan diberikan kepada pasien dalam 

rangka untuk mencapai peningkatan kesehatan keluarga. 

2.3.6.4 Keluarga dilibatkan secara aktif oleh perawat. Dengan demikian, peran 

keluarga akan sangat terasa dan bisa membantu pasien dari sisi psikologis. 

Perawat diharapkan melibatkan keluarga sejak dari awal merumuskan 

masalah hingga tindakan-tindakan yang perlu diambil. 
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2.3.6.5 Kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dan preventif lebih diutamakan, 

akan tidak tetap mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. 

2.3.6.6 Keluarga diharapkan mengarahkan kemampuan sumber daya keluarga 

secara maksimal demi kesehatan anggota keluarga. 

2.3.6.7 Pemecahan masalah adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan 

oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan keluarga. 

2.3.6.8 Penyuluhan adalah kegiatan utama dalam memberikan asuhan 

keperawatan kesehatan keluarga. Setelah itu, dilakukan asuhan 

keperawatan kesehatan dasar atau perawatan dirumah. 

2.3.6.9 Jika ada beberapa keluarga yang sedang membutuhkan perawatan 

kesehatan keluarga, maka pilihannya adalah keluarga yang termasuk risiko 

tinggi. 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga 

2.4.1 Pengkajian 

Pengkajian adalah suatu tahapan dimana seorang perawat mengambil data 

atau informasi secara terus-menerus terhadap anggota yang dibinanya. Hasil 

pengkajian yang dilakukan perawat berguna untuk menentukan masalah 

keperawatan yang muncul pada pasien. 

2.4.1.1 Data Umum  

1) Nama kepala keluaraga, umur, alamat dan pekerjaan, pendidikan kepala 

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

genogram 

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

masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut. 
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3) Suku bangsa atau latar belakang, mengkaji asal suku bangsa keluarga 

serta mengidentifikasi budaya suku bangsa keluarga yang berkaitan 

dengan kesehatan. 

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

yang dapat mempengaruhi kesehatan. 

5) Status sosial ekonomi keluarga, status sosial ekonomi keluarga yang 

ditentukan oleh pendapatannya, baik dari kepala keluarga maupun 

anggota keluarga. 

6) Aktifitas rekreasi keluarga atau waktu luang, rekreasi keluarga tidak 

hanya dilihat kapan keluarga pergi bersama-sama untuk mengunjungi 

tempat rekreasi, namun dengan menonton TV dan mendengarkan radio. 

2.4.1.2 Riwayat dan tahap perkembangan keluarga  

1) Tahap perkembangan keluarga saat ini, ditentukan oleh anak tertua dari 

keluarga inti. 

2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, menjelaskan 

bagaimana tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga 

serta kendalanya. 

3) Riwayat keluarga inti, menjelaskan kesehatan pada keluarga inti, 

meliputi : riwayat penyakit turunan, riwayat kesehatan masing-masing 

anggota, dan sumber pelayanan. 

4) Riwayat keluarga sebelumnya, keluarga asal kedua orangtua (seperti 

apa kehidupan keluarga asalnya) hubungan masa silam dan saat dengan 

orangtua dari kedua orangtua. 
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2.4.1.3 Pengkajian lingkungan  

1) Karakteristik rumah. 

2) Karakteristik lingkungan dan komunitas tempat tinggal (seperti: 

keadaan tempat tinggal, fasilitas, kelas sosial, pendidikan, jenis-jenis 

lingkungan).  

3) Mobilitas geografis keluarga. 

4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. 

5) Sistem pendukung keluarga meliputi : jumlah anggota keluarga yang 

sehat, sumber dukungan dari anggota keluarga, jaminan pemeliharaan 

kesehatan yang dimiliki keluarga. 

2.4.1.4 Struktur keluarga 

1) Pola-pola komunikasi keluarga 

2) Struktur kekuatan keluarga 

3) Struktur peran, menjelaskan peran dari masing-masing anggota 

keluarga, baik secara formal maupun informal. 

4) Struktur nilai atau norma keluarga 

5) Fungsi keluarga meliputi : fungsi efektif, fungsi sosialisasi, fungsi 

perawatan kesehatan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi. 

2.4.1.5 Fungsi Pemenuhan Kesehatan 

Berikut adalah 5 tugas keluarga dalam fungsi kesehatan : 

1) Keluarga dapat menjelaskan secara lisan tentang penyakit gout arthritis. 

2) Keluarga dapat mengambil keputusan untuk merawat anggota keluarga 

dengan gout arthritis. 
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3) Keluarga dapat melakukan perawatan yang tepat terhadap anggota 

keluarga yang menderita gout arthritis. 

4) Keluarga dapat memodifikasi lingkungan yang dapat menunjang 

penyembuhan dan pencegahan gout arthritis. 

5) Keluarga dapat menggunakan tempat pelayanan kesehatan yang tepat 

untuk mengatasi penyakit gout arthritis. 

2.4.1.6 Stres dan koping 

1) Stresor jangka pendek, yaitu stresor yang dialami keluarga yang 

memerlukan penyelesaian dalam waktu kurang lebih 6 bulan. 

2) Stresor jangka panjang, yaitu stresor yang saat ini dialami yang 

memerlukan penyelesaian lebih dari 6 bulan. 

3) Kemampuan dalam keluarga berespons terhadap situasi atau stresor, 

mengkaji sejauh mana keluarga berespons terhadap situasi stresor. 

4) Strategi koping yang digunakan, strategi koping apa yang digunakan 

keluarga bila menghadapi permasalahan. 

5) Strategi adaptasi disfungsional, menjelaskan adaptasi disfungsional 

yang digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan. 

2.4.1.7 Pemeriksaan fisik 

Pemeriksaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga. Metode yang 

digunakan pada pemeriksaan ini tidak berbeda dengan pemeriksaan fisik di 

klinik. 

2.4.1.8 Harapan keluarga 

Pada akhir pengkajian, perawat menanyakan harapan keluarga terhadap 

petugas kesehatan yang ada. 
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2.4.2 Diagnosa Keperawatan 

Menurut Amin Huda N. dan Hardhi Kusuma dalam buku Asuhan 

Keperawatan Praktis jilid 1, maka diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus 

gout arthritis adalah : 

2.4.2.1 Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. 

2.4.2.2 Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kaku sendi. 

2.4.2.3 Gangguan integritas kulit/jaringan b/d penurunan mobilitas 

Tabel 2.1 Skoring Prioritas Masalah 
No Kriteria  Skor Bobot 

1 Sifat masalah 

a.   Tidak atau kurang sehat 

b.   Ancaman kesehatan 

c.    Krisis atau keadaan sejahtera 

 

 

2 

2 

1 

 

 

1 

2 Kemungkinan masalah dapat diubah 

a.    Dengan mudah 

b.    Hanya sebagian 

c.    Tidak dapat 

 

 

2 

1 

0 

 

 

2 

3 Potensial masalah untuk dicegah 

a.    Tinggi 

b.    Cukup 

c.     Rendah 

 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

4  Menonjolnya masalah 

a.   Masalah berat, harus segera di tangani 

b   Ada masalah, tetapi tidak perlu ditangani 

c.  Masalah tidak dirasakan 

 

 

2 

1 

0 

 

 

 1 

 

2.4.3 Intervensi 

Perencanaan keperawatan keluarga adalah kumpulan rencana tindakan 

yang dibuat oleh perawat yang nantinya diimplementasikan dalam tindakan yang 
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nyata dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk perbaikan 

kesehatan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. 

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 Feedman (2011) dalam Friedman 

(2013), yaitu :  

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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1
 

No Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI 

Kode Diagnosis Kode Luaran Kode Intervensi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.0054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.0077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangguan Mobilitas Fisik b/d 

kekakuan sendi 

Gejala mayor  

Subjectif :  

1.mengeluh sulit menggerakan 

ektremitas  

Objektif : 

1.kekuatan otot menurun 

2.rentang gerak menurun 

 

Gejala minor 

Subjektif 

1.nyeri saat bergerak 

2.enggan melakukan pergerakan 

Objektif 

1.sendi kaku 

2.gerakan terbatas 

 

Nyeri Akut b/d agen pencedera 

fisik 

Gejala mayor  

Subjectif : 

1.mengeluh nyeri 

Objektif : 

1.tampak meringis 

2.sulit tidur 

3.gelisah 

 

Gejala minor 

Subjektif 

- 

L.05042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.08066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah diberikan asuhan keperawatan 

selama …x 24 jam diharapkan 

mobilitas fisik meningkat dengan 

kriteria hasil: 

Mobilitas fisik: 

1) Pergerakan ekstremitas dari cukup 

menurun menjadi cukup meningkat 

2) Kekuatan otot dari cukup menurun 

menjadi cukup meningkat 

3) Rentang gerak (ROM) dari cukup 

menurun menjadi cukup meningkat 

4) Kaku sendi dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun 

5) Nyeri dari cukup meningkat menjadi 

cukup menurun 

 

 

 

Setelah diberikan asuhan keperawatan 

selama …x 24 jam diharapkan tingkat 

nyeri menurun dengan kriteria hasil: 

Tingkat nyeri  : 

1) Kemampuan menuntaskan aktivitas 

dari cukup menurun menjadi cukup 

meningkat 

2) Keluhan nyeri dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun  

3) Meringis dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun  

4) Gelisah menjadi cukup meningkat 

menjadi menurun 

1.05173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.08238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan mobilisasi 

1) Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya  

2) Identifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

3) Monitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 

4) Fasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu 

5) Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan  

6) Anjurkan melakukan mobilsasi 

dini 

7) Jelaskan tujuan dan prosedur dan 

mobilisasi 

 

 

Manejemen nyeri : 

1) Identifikasi skala nyeri  

2) Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri. 

3) Identifikasi respon nyeri non verbal 

4) Identifikasi faktor yang 

memperberat dan memper ringan 

nyeri 

5) Identifikasi pengetahuan dan 

keyakinan nyeri  

6) Berikan tehnik non farmakologis 

untuk mengurangi rasa nyeri  

Tabel 2.2 Intervensi Keperawatan 



 
 

 

4
2
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.0129 

Objektif 

1.berfukus pada diri sendiri 

2.proses berfikir terganggu 

3.nafsu makan berubah 

 

 

 

Gangguan integritas kulit/jaringan 

b/d penurunan mobilitas 

 

Gejala dan tanda mayor 

Subjektif: -  

Objektif: 

1. Kerusakan jaringan dan/atau 

lapisan kulit 

Gejala dan tanda minor 

Subjektif: -  

Objektif: 

1. Nyeri  

2. Perdarahan 

3. Kemerahan 

4. Hematoma 

 

 

 

 

 

 

 

L.14125 

 

 

5) Kesulitan tidur dari sedang menjadi 

cukup menurun 

6) Sikap protektif dari cukup meningkat 

menjadi menurun 

 

 

 

Setelah diberikan asuhan keperawatan 

selama …x 24 jam diharapkan 

integritas kulit dan jaringan 

meningkat dengan kriteria hasil: 

1. Elastisitas meningkat 

2. Hidrasi meningkat 

3. Perfusi jaringan meningkat 

4. Kerusakan jaringan menurun 

5. Kerusakan lapisan kulit menurun 

6. Nyeri menurun 

7. Perdarahan menurun 

8. Kemerahan menurun 

9. Hematoma menurun 

10. Pigmentasi abnormal menurun 

11. Jaringan parut menurun 

12. Nekrosis menurun 

13. Abrasi kornea menurun 

14. Suhu kulit membaik 

15. Sensasi membaik 

16. Tekstur membaik 

17. Pertumbuhan rambut membaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri  

 

 

 

 

 

 

Perawatan Integritas Kulit 

1. Identifikasi penyebab gangguan 

integritas kulit (mis. perubahan 

sirkulasi, perubahan status 

nutrisi, penurunan kelembaban, 

suhu lingkungan ekstrem, 

penurunan mobilitas) 

2. Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah 

baring 

3. Lakukan pemijatan pada area 

penonjolan tulang, jika perlu 

4. Bersihkan perineal dengan air 

hangat, terutama selama 

periode diare 

5. Gunakan produk berbahan 

petrolium atau minyak pada 

kulit kering 

6. Gunakan produk berbahan 

ringan atau alami dan 

hipoalergik pada kulit sensitif 

7. Hindari produk berbahan dasar 

alkohol pada kulit kering 

8. Anjurkan menggunakan 

pelembab (mis. lotion, serum) 

9. Anjurkan minum air yang 

cukup 



 
 

 

4
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Anjurkan meningkatkan asupan 

nutrisi 

11. Anjurkan meningkatkan asupan 

buah dan sayur 

12. Anjurkan menghindari terpapar 

suhu ekstrem 

13. Anjurkan menggunakan tabir 

surya minimal 30 saat berada di 

luar rumah 

14. Anjurkan mandi dan 

menggunakan sabun 

secukupnya 
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2.4.4 Implementasi Keperawatan Keluarga 

    Keperawatan Keluarga Implementasi atau pelaksanaan keperawatan adalah 

proses dimana perawat mendapatkan kesempatan untuk menerapkan rencana 

tindakan yag telah disusun dan membangkitkan minat dan kemandirian keluarga 

dalam mengadakan perbaikan ke arah perilaku hidup sehat. Namun sebelum 

melakukan implementasi, perawat terlebih dahulu membuat kontrak agar keluarga 

lebih siap baik fisik maupun psikologis dalam menerima asuhan keperawatan 

yang diberikan. Tindakan keperawatan keluarga mencakup hal-hal di bawah ini 

yaitu :  

2.4.4.1 Merangsang kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah 

kesehatan dan kebutuhan kesehatan dengan cara memberi informasi, 

mengkaji kebutuhan dan harapan tentang kesehatan serta memberi 

motivasi atau dorongan sikap emosi yang sehat terhadap masalah  

2.4.4.2 Membantu keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat, dengan 

cara memberitahu konsekuensi jika tidak melakukan, mengidentifikasi 

sumber-sumber yang dimiliki keluarga, dan membicarakan dengan 

keluarga tentang konsekuensi tiap tindakan.  

2.4.4.3 Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit, 

dengan cara mendemonstrasikan cara perawatan, memanfaatkan alat dan 

fasilitas yang ada di rumah, dan mengawasi keluarga dalam melakukan 

tindakan. Membantu keluarga untuk memodifikasi lingkungan menjadi 

sehat, dengan cara menggali sumber-sumber yang ada pada keluarga dan 

memodifikasi lingkungan semaksimal mungkin 
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2.4.4.4 Memberi motivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tyang 

ada, dengan cara mengenalkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan 

keluarga, serta membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang 

ada. (Widyanto, 2014).  

Namun, tidak semua pelaksanaan tindakan ini berjalan dengan 

baik, ada faktor-faktor penyulit dari keluarga yang dapat menghambat 

minat keluarga dalam berkerja sama melakukan tindakan kesehatan ini, 

yaitu :  

1) Kurang jelasnya informasi yang didapat keluarga, sehingga membuat 

keluarga keliru  

2) Kurang lengkapnya informasi yang didapat keluarga sehingga 

keluarga melihat masalah sebagian  

3) keluarga tidak dapat mengkaitka informasi yang di dapat dengan 

kondisi yang dihadapi  

4) Keluarga tidak mau menghadapi situasi  

5) Anggota keluarga tidak mampu melawan tekanan dari keluarga atau 

lingkungan sekitar.  

6) Keluarga ingin mempertahankan suatu pola tingkah laku 

7) Gagalnya keluarga dalam mengaitkan tindakan dengan sasaran atau 

tujuan upaya keperawatan  

8) Keluarga kurang percaya dengan tindakan yang diajukan perawat 

Selain itu, ada juga kesulitan yang dihadapi petugas dalam tahap 

pelaksanaan ini, seperti:  
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(1) Perawat kaku dan kurang flekesibel dan cenderung menggunakan pola 

pendekatan  

(2) Kurangnya pemberian penghargaan dan perhatian terhadap faktor-

faktor sosial budaya dari petugas  

(3) Perawat kurang mampu dalam mengambil tindakan/menggunakan 

berbagai macam teknik dalam mengatasi masalah yang rumit. 

(Mubarak, 2012). 

2.4.5 Evaluasi  

Evaluasi Menurut Mubarak (2012), evaluasi proses keperawatan ada dua 

yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. 

2.5.1.1 Evaluasi Kuantitatif  

Evaluasi kuantitatif dilaksanakan dalam kuantitas, jumlah pelayanan, atau 

kegiatan yang telah dikerjakan.  

2.5.1.2 Evaluasi Kualitatif  

Evaluasi kualitatif merupakan evaluasi mutu yang dapat difokuskan pada 

salah satu dari tiga dimensi yang saling terkait. Tahapan evaluasi dapat 

dilakukan pula secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah 

evaluasi yang dilakukan selama proses asuhan keperawatan sedangkan 

evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir asuhan 

keperawatan (Mubarak, 2012).  

Evaluasi dilaksanakan dengan pendekatan SOAP (Subyektif, 

Obyektif, Analisa, dan Planning)  

S : adalah hal-hal yang dikemukakan oleh keluarga secara subjektif setelah 

dilakukan intervensi keperawatan.  
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O : adalah hal-hal yang ditemui oleh perawat secara objektif setelah 

dilakukan intervensi keperawatan.  

A : adalah analisa dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu pada 

tujuan yang terkait dengan diagnosis.  

P : adalah perencanaan yang akan datang setelah melihat respon dari 

keluarga pada tahapan evaluasi 
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2.5 Kerangka Masalah 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Kerangka Masalah 

 

 

 

 

 

Penyebab : 

1. Penggunaan antibiotik yang berlebihan 

2. Faktor genetik 

3. Diet tinggi purin 

4. Penggunaan obat tertentu 

5. Faktor lain : stress, diet ketat, cedera 

tinggi, hipertermi, olahraga berlebihan.   

GOUT ARTHRITIS 

Respon inflamasi meningkat 

Pembesaran dan pembenjolan sendi 

Kekakuan sendi 

Gangguan  

Mobilitas Fisik 

Komplikasi : 

1. Gagal ginjal 

2. Penyakit jantung 

koroner 

Penatalaksanaan : 

1. Medis  

2. Non-medis 

Konsep Asuhan Keperawatan 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa  

3. Intervensi 

4. Implementasi 

5. Evaluasi  

Luaran utama mobilitas fisik 

metingkat dengan intervensi 

dukungan mobilisasi pada 

paien. 
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BAB 3 

 TINJAUAN KASUS 

Untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan keluarga dengan gangguan mobilitas fisik pada pasien Gout Arthritis, 

maka penulis menyajikan suatu kasus yang penulis amati mulai tanggal 15 

Februari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021. Anamnesa diperoleh dari klien di 

Desa Kraton Kabupaten Pasuruan.  

3.1 Pengkajian 

1. Identitas Pasien 

Tabel 3.1 Identitas Pasien 
Identitas Pasien Pasien   

1. Kepala Keluarga Tn Y  

2. Alamat Kraton RT/RW : 001/001  

3. Umur 55 thn  

4. Pekerjaan KK Guru  

5. Pendidikan terakhir SD  

2. Komposisi Keluarga 
Tabel 3.2 Komposisi Keluarga 

 Pasien 1 

1 2 3  

1. Nama Ny H Putri L Putri V  

2. Jenis Kelamin P P P  

3. Hubungan 

Keluarga 

Istri Anak Anak  

4. Umur 38 Th 25 Th 20 Th  

5. Pekerjaan IRT IRT IRT  

6. Pendidikan terakhir SD SD SD  

1. Genogram Pasien  

 

 

 

 

 

 

Tn.Y/(55 thn)    Ny.H 

  Putri L  Putri V 

 Gambar 3.1 Genogram Pasien  
   

Keterangan : 

  : Laki-laki    : hubungan dalam keluarga 
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: Perempuan    : nikah 

: Pasien/klien    : Meninggal 

: Tinggal satu rumah 

: anggota keluarga klien 

Tabel 3.3 Tipe Keluarga 

 Pasien   

Tipe Keluarga Tn Y memiliki tipe keluarga Nucclear 

Fammily (Keluarga Inti) : Ayah, ibu, anak 

tinggal dalam satu rumah 

 

Suku Bangsa Tn Y mengatakan keluarganya berasal dari 

suku jawa dan berbahasa jawa 

 

Agama Islam  

Status Sosial Ekonomi Keluarga 
  

a. Jumlah pendapatan perbulan ± Rp. 1.000.000  

b. Sumber pendapatan perbulan Bekerja sebagai petani  

c. Jumlah pengeluaran perbulan ± Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 sesuai 

kebutuhan 

 

Aktivitas Rekreasi Keluarga Pasien mengatakan kalau waktu libur bisanya 

dibuat untuk istirahat dan menonton tv bareng 

istri dan anak 

 

3. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga 

Tabel 3.4 Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga 
 Pasien   

Tahap perkembangan keluarga saat ini Keluarga dengan anak dewasa (anak usia 25 

tahun dan 20 Tahun) 

 

Tugas perkembangan keluarga yang belum 

terpenuhi 

Keluarga Tn Y sudah memenuhi tugas 

perkembangan sesuai tahap perkembangan 

 

Riwayat kesehatan keluarga inti Pasien mengatakan bahwa dia merasa 

kesulitan dalam melakukan aktivitas dan 

tubuh pasien merasa gemetar semua jika 

penyakitnya kambuh. 

Pasien juga sering merasa nyeri dibagian 

sendi-sendi lutut dan kaki. Nyeri ini sering 

kambuh pada saat kerja/pada saat berdiri 

terlalu lama dan nyeri tersebut hilang pada 

saat dibuat istirahat. Nyerinya terasa panas 

seperti terbakar. Pasien mengatakan nyerinya 

sudah terasa sekitar 2 minggu yang lalu. 

Menurut keluarga penyakit ini dikarenakan 

pasien sering mengkonsumsi makanan yang 

berminyak dan pasien tidak pernah 

berolahraga walaupun hanya sekedar jalan-
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4 

m 

4 

m 

jalan pagi. 

Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya Pasien mengatakan bahwa dia dan 

keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit 

keturunan ataupun penyakit menular seperti 

DM, TBC, jantung, Hepatitis, dll. 

 

 

4. Data Lingkungan 

Karakteristik Rumah Pasien  

 

 

 

4 m 6 m 

Gambar 3.2 Karakteristik Rumah Pasien  

 

Tabel 3.5 Data Lingkungan 

 Pasien   

Karakteristik tetangga dan komunitasnya Pasien mengatakan bahwa hubungan seluruh 

anggota keluarga dengan masyarakat sekitar 

cukup baik, dalam melakukan suatu kegiatan 

dilakukan bersama-sama, jarak rumah dengan 

tetangga cukup dekat 

 

Mobilitas geografis keluarga Pasien mengatakan bahwa keluarga tidak 

mempunyai kebiasaan berpindah karena sudah 

memiliki rumah tetap 

 

Perkumpulan keluarga dan interaksi dalam 

masyarakat 

Pasien mengatakan sering berkumpul dan 

berinteraksi dengan keluarga sambil melakukan 

aktivitas sehari-hari. Dalam keluarga tidak ada 

masalah dalam berinteraksi 

 

System pendukung keluarga Pasien mengatakan seluruh anggota keluarga 

dalam keadaan sehat, fasilitas kesehatan yang ada 

di wilayah tempat tinggalnya berupa puskesmas 

 

 

 

 

7 m 3 m 

 

3 

m 

 

 

5 

m  

Ruang Tamu 

 

 

Kamar utama 

 

 

Kamar Anak 

 

Ruang 

Keluarga 

Dapur 
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5. Struktur Keluarga 

Tabel 3.6 Struktur Keluarga 
 Pasien   

Struktur peran Pasien memiliki peran dalam keluarga sebagai kepala keluarga  

Nilai atau norma 

keluarga 

Semua angota keluarga berperilaku baik sesuai dengan nilai atau 

norma yang ada dalam keluarga 

 

Pola komunikasi 

keluarga 

Pasien mengatakan bahwa anggota keluarganya berkomunikasi 

menggunakan bahasa jawa, komunikasi berjalan dengan baik dan 

keluarga menyeleseikan masalah dengan membicarakan baik-baik 

terlebih dahulu dengan anggota keluarga lainnya dan pengambilan 

keputusan diambil oleh kepala keluarga sesuai dengan hasil 

musyawarah sebelumnya 

 

Struktur kekuatan 

keluaraga 

Pasien mengatakan apabila ada masalah maka akan dibicarakan dulu 

dengan istri 

 

6. Fungsi Keluarga 

Tabel 3.7 Fungsi Keluarga 
 Pasien   

Fungsi Ekonomi Pasien mengatakan dari penghasilan setiap bulannya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, 

pangan dan papan 

 

Fungsi Sosialisasi Pasien mengatakan bahwa hubungan semua anggota keluarga 

sangat baik 

 

Fungsi Pemenuhan 

Kesehatan 

5 tugas keluarga dalam fungsi kesehatan : 

1. Mengenal masalah kesehatan 

Keluarga pasien tidak memahami tentang penyakit yang 

diderita oleh pasien 

2. Mengambil keputusan 

Keluarga pasien mampu mengambil keputusan dengan cara 

menyarankan ke pasien untuk berobat ke puskesmas 

3. Melakukan perawatan di rumah 

Keluarga pasien mampu merawat pasien di rumah dengan cara 

menyediakan semua kebutuhannya 

4. Memodifikasi lingkungan keluarga 

Keluarga pasien mampu memodifikasi lingkungan dengan 

cara mempermudah kegiatan pasien dan mendukung pasien 

untuk tidak melakukan kegiatan yang berlebihan 

5. Menggunakan fasilitas kesehatan 

Keluarga pasien sangan menyarankan ke pasien untuk berobat 

ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas 

 

Fungsi Religious Pasien mengatakan selalu taat menjalankan ibadah sholat bersama 

keluarganya 

 

Fungsi Reproduksi Pasien memiliki 1 anak dan 1 istri, dan pasien berkeinginan untuk 

menambah anak lagi 

 

Fungsi Afektif Setiap anggota keluarga menghargai dirinya sendiri dan mereka 

saling membutuhkan satu sama lain, serta memberikan dukungan 

satu sama lain 
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7. Stress dan Koping Keluarga 

Tabel 3.8 Stress dan Koping Keluarga 
 Pasien   

Stressor jangka pendek dan 

panjang 

Stressor Jangka Pendek 

Pasien mengatakan bahwa tidak pernah menghadapi masalah 

yang berkepanjangan, seperti penyakit yang diderita sekarang 

karena sangat mengganggu pergerakkan / aktivitas dalam 

melakukan pekerjaan, sehingga membuat keluarganya khawatir, 

bingung dan cemas. 

Stressor Jangka Panjang 

Sekarang keluarga pasien sedang memikirkan bagaimana cara 

menyembuhkan penyakit tersebut dengan cepat karena anggota 

keluarga sangat bergantung sama pasien sebagai kepala keluarga. 

 

Kemampuan keluarga 

berespon terhadap stressor 

Pasien mengatakan istri dan anaknya sering menyarankan untuk 

periksa ke puskesmas agar bisa cepat sembuh 

 

Strategi koping yang 

digunakan 

Pasien mengatakan bahwa keluarga tidak pernah melakukan hal-

hal yang menyimpang dalam mengatasi masalah yang ada, seperti 

menyeleseikan masalah menggunakan kekerasan 

 

Strategi adaptasi 

disfungsional 

Pasien mengatakan anggota keluarganya tidak ada yang 

menggunakan cara-cara diluar umum seperti kekerasan dalam 

menghadapi masalah 
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8. Pemeriksaan Kesehatan Tiap Individu Anggota Keluaraga 

Tabel 3.9 Pemeriksaan Kesehatan 
Keluarga Pasien  

Pemeriksaan Tn Y Ny H Putri L Putri V 

Kepala 1. Bentuk  : Simetris, tidak ada 

kelainan 

Ubun-ubun : Menutup 

Kulit Kepala : Bersih, tidak ada lesi 

2. Rambut : Pendek 

Penyebaran : Merata 

Bau  : Tidak bau 

Warna : Hitam dan sedikit ada uban 

3. Wajah  : Simetris 

Warna Kulit : Sawo matang 

Struktur : Lengkap 

1. Bentuk : Simetris, tidak 

ada kelainan 

Ubun-ubun : Menutup 

Kulit Kepala : Bersih, tidak ada 

lesi 

2. Rambut : Panjang dan 

lebat 

Penyebaran : Merata 

Bau  : Tidak bau 

Warna : Hitam dan 

sedikit ada uban 

3. Wajah : Simetris 

Warna Kulit : Kuning langsat 

Struktur  : Lengkap 

1. Bentuk : Simetris, tidak 

ada kelainan 

Ubun-ubun : Menutup 

Kulit Kepala : Bersih, tidak ada 

lesi 

2. Rambut : Pendek 

Penyebaran : Merata 

Bau   : Tidak bau 

Warna : Hitam 

3. Wajah : Simetris 

Warna Kulit : Kuning langsat 

Struktur : Lengkap 

1. Bentuk : Simetris, tidak 

ada kelainan 

Ubun-ubun : Menutup 

Kulit Kepala : Bersih, tidak 

ada lesi 

2. Rambut : Panjang dan 

lebat 

Penyebaran : Merata 

Bau  : Tidak bau 

Warna : Hitam 

3. Wajah : Simetris 

Warna Kulit : Kuning cerah 

Struktur : Lengkap 

Mata Kelengkapan : Lengkap 

Kesimetrisan : Simetris dan lengkap 

Kelopak mata : Tidak ada oedem 

Konjungtiva : Tidak anemis 

Sclera  : Tidak ikterik 

Pupil  : Isokor 

Kornea dan iris : Tidak ada peradangan 

Kelengkapan : Lengkap 

Kesimetrisan : Simetris dan 

lengkap 

Kelopak mata : Tidak ada oedem 

Konjungtiva : Tidak anemis 

Sclera  : Tidak ikterik 

Pupil  : Isokor 

Kornea dan iris : Tidak ada 

peradangan 

Kelengkapan : Lengkap 

Kesimetrisan : Simetris dan 

lengkap 

Kelopak mata : Tidak ada 

oedem 

Konjungtiva : Tidak anemis 

Sclera  : Tidak ikterik 

Pupil  : Isokor 

Kornea dan iris : Tidak ada 

peradangan 

Kelengkapan : Lengkap 

Kesimetrisan : Simetris dan 

lengkap 

Kelopak mata : Tidak ada 

oedem 

Konjungtiva : Tidak anemis 

Sclera  : Tidak ikterik 

Pupil  : Isokor 

Kornea dan iris : Tidak ada 

peradangan 

Hidung Tulang hidung  : Tidak ada 

diviasi 

Posisi septum nasi : Septum nasi 

simetris 

Lubang hidung  : Secret (+) 

Tulang hidung  : Tidak 

ada diviasi 

Posisi septum nasi : Septum 

nasi simetris 

Lubang hidung  : Secret 

Tulang hidung  : Tidak 

ada diviasi 

Posisi septum nasi : Septum 

nasi simetris 

Lubang hidung  : Secret 

Tulang hidung  : Tidak 

ada diviasi 

Posisi septum nasi : Septum 

nasi simetris 

Lubang hidung  : Secret 
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Cuping hidung  : Tidak ada (+) 

Cuping hidung  : Tidak 

ada 

(-) 

Cuping hidung  : Tidak 

ada 

(-) 

Cuping hidung  : Tidak 

ada 

Telinga 1. Bentuk telinga  : Simetris kanan 

dan kiri 

Ukuran telinga  : Besar 

Ketegangan telinga : Normal 

2. Lubang telinga   : Serumen (+) 

Ketajaman pendengaran : Sedikit 

berkurang 

1. Bentuk telinga  : 

Simetris kanan dan kiri 

Ukuran telinga  : Sedang 

Ketegangan telinga : Normal 

2. Lubang telinga  : 

Serumen (+) 

Ketajaman pendengaran : Sedikit 

berkurang 

1. Bentuk telinga  : 

Simetris kanan dan kiri 

Ukuran telinga  : Sedang 

Ketegangan telinga : Normal 

2. Lubang telinga  : 

Serumen (-) 

Ketajaman pendengaran : Sedikit 

berkurang 

1. Bentuk telinga  : 

Simetris kanan dan kiri 

Ukuran telinga  : Kecil 

Ketegangan telinga : Normal 

2. Lubang telinga  : 

Serumen (-) 

Ketajaman pendengaran : Sedikit 

berkurang 

Mulut dan 

Faring 

Keadaan bibir  : Mukosa bibir 

kering 

Keadaan gusi dan gigi : Gigi lengkap, 

tidak ada luka dan gusi bersih 

Keadaan lidah  : Bersih 

Orofaring  : Tidak ada 

pembesaran tonsil 

Keadaan bibir  : Mukosa 

bibir kering 

Keadaan gusi dan gigi : Gigi 

lengkap, tidak ada luka dan gusi 

bersih 

Keadaan lidah  : Bersih 

Orofaring  : Tidak 

ada pembesaran tonsil 

Keadaan bibir  : 

Lembab 

Keadaan gusi dan gigi : Gigi 

lengkap, tidak ada luka dan gusi 

bersih 

Keadaan lidah  : Bersih 

Orofaring  : Tidak 

ada pembesaran tonsil 

Keadaan bibir  : 

Lembab 

Keadaan gusi dan gigi : Gigi 

lengkap, tidak ada luka dan gusi 

bersih 

Keadaan lidah  : Bersih 

Orofaring  : Tidak 

ada pembesaran tonsil 

Leher Posisi trachea  : Simetris 

Tiroid    : Tidak ada 

pembesaran 

Suara   : Jelas 

Kelenjar Limfe  : Tidak ada 

pembesaran 

Vena Jugularis  : Tidak ada 

bendungan 

Denyut Nadi Carotis : Teraba kuat 

Posisi trachea  : 

Simetris 

Tiroid    : Tidak 

ada pembesaran 

Suara   : Jelas 

Kelenjar Limfe  : Tidak 

ada pembesaran 

Vena Jugularis  : Tidak 

ada bendungan 

Denyut Nadi Carotis : Teraba 

kuat 

Posisi trachea  : 

Simetris 

Tiroid    : Tidak 

ada pembesaran 

Suara   : Jelas 

Kelenjar Limfe  : Tidak 

ada pembesaran 

Vena Jugularis  : Tidak 

ada bendungan 

Denyut Nadi Carotis : Teraba 

kuat 

Posisi trachea  : 

Simetris 

Tiroid    : Tidak 

ada pembesaran 

Suara   : Jelas 

Kelenjar Limfe  : Tidak 

ada pembesaran 

Vena Jugularis  : Tidak 

ada bendungan 

Denyut Nadi Carotis : Teraba 

kuat 

Abdomen 1. Inspeksi 

Bentuk abdomen  : Cembung 

Benjolan/Massa   : Tidak ada 

Bayangan Pembuluh Darah abdomen : 

1. Inspeksi 

Bentuk abdomen  : 

Cembung 

Benjolan/Massa : Tidak 

1. Inspeksi 

Bentuk abdomen  : 

Cembung 

Benjolan/Massa : Tidak 

1. Inspeksi 

Bentuk abdomen  : 

Cembung 

Benjolan/Massa : Tidak 
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Tidak ada 

2. Auskultasi 

Peristaltik usus   : 7 x/menit 

3. Palpasi 

Tanda Nyeri Tekan  : Tidak ada 

Benjolan/Massa  : Tidak ada 

Tanda-tanda ascites : Tidak ada 

Hepar   : Tidak ada 

pembesaran 

Lien   : Tidak ada 

pembesaran 

4. Perkusi 

Suara Abdomen  : Tympani 

ada 

Bayangan Pembuluh Darah 

abdomen    : Tidak 

ada 

2. Auskultasi 

Peristaltik usus  : - 

3. Palpasi 

Tanda Nyeri Tekan  : Tidak 

ada 

Benjolan/Massa : Tidak 

ada 

Tanda-tanda ascites : Tidak 

ada 

Hepar   : Tidak 

ada pembesaran 

Lien   : Tidak 

ada pembesaran 

4. Perkusi 

Suara Abdomen  : 

Tympani 

ada 

Bayangan Pembuluh Darah 

abdomen    : Tidak 

ada 

2. Auskultasi 

Peristaltik usus    : 7 
x/menit 

3. Palpasi 

Tanda Nyeri Tekan  : Tidak 

ada 

Benjolan/Massa : Tidak 

ada 

Tanda-tanda ascites : Tidak 

ada 

Hepar   : Tidak 

ada pembesaran 

Lien   : Tidak 

ada pembesaran 

4. Perkusi 

Suara Abdomen  : 

Tympani 

ada 

Bayangan Pembuluh Darah 

abdomen    : Tidak 

ada 

2. Auskultasi 

Peristaltik usus    : - 

3. Palpasi 

Tanda Nyeri Tekan  : Tidak 

ada 

Benjolan/Massa : Tidak 

ada 

Tanda-tanda ascites : Tidak 

ada 

Hepar   : Tidak 

ada pembesaran 

Lien   : Tidak 

ada pembesaran 

4. Perkusi 

Suara Abdomen  : 

Tympani 

Ekstremitas Kesimetrisan otot : Simetris 

Pemeriksaan Oedem  : Tidak ada 

Kekuatan otot   :  

5 5 

4 4 

Ekstremitas atas  : Pada saat 

mengangkat barang yang berat tangan 

pasien tidak kuat 

Ekstremitas bawah : Pasien terlihat 

kesusahan untuk berdiri setelah duduk 

terlalu lama dibawah 

Kelainan-kelainan pada ektremitas dan 

kuku : Tidak ada 

Kesimetrisan otot : Simetris 

Pemeriksaan Oedem  : Tidak 

ada 

Kekuatan otot   :  

5 5 

5 5 

Kelainan-kelainan pada ektremitas 

dan kuku : Tidak ada 

Kesimetrisan otot : Simetris 

Pemeriksaan Oedem  : Tidak 

ada 

Kekuatan otot   :  

5 5 

5 5 

Kelainan-kelainan pada ektremitas 

dan kuku : Tidak ada 

Kesimetrisan otot : Simetris 

Pemeriksaan Oedem  : Tidak 

ada 

Kekuatan otot   :  

5 5 

5 5 

Kelainan-kelainan pada ektremitas 

dan kuku : Tidak ada 
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TTV TD : 140/90 mmHg 

N : 95 x/menit 

S : 37,1 0C 

RR : 22 x/menit 

Asam urat tes : 10,3 mg/dl 

TD : 130/70 mmHg 

N : 88 x/menit 

S : 36,7 0C 

RR : 22 x/menit 

Asam urat tes : 5,9 mg/dl 

TD : 120/70 mmHg 

N : 90 x/menit 

S : 36,5 0C 

RR : 21 x/menit 

TD : 120/80 mmHg 

N : 80 x/menit 

S : 36,2 0C 

RR : 20 x/menit 

 

9. Harapan Keluarga 

Tabel 3.10 Harapan Keluarga 

Pasien  

Pasien dan anggota keluarga lainnya berharap semua anggota keluarga tetap sehat dan penyakit pasien segera disembuhkan dan tidak kambuh lagi supaya 

bisa melakukan aktivitas seperti biasanya 
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3.2 Analisa Data 

Tabel 3.11 Analisa Data Pasien 

Pasien  

Pengelompokan Data Penyebab Masalah 

DS : 

1. Pasien mengatakan bahwa dia merasa 

kesulitan dalam melakukan aktivitas 

dan tubuh pasien merasa gemetar 

semua pada saat penyakitnya kambuh 

2. Keluarga pasien tidak memahami 

tentang penyakit yang diderita oleh 

pasien 

DO : 

1. Pasien tampak kesakitan saat mencoba 

menggerakkan sendi lututnya 

2. Pasien tampak merasa pegel pada 

sendi-sendi kaki setelah duduk sila 

terlalu lama 

3. Kekuatan otot : 

5 5 

4 4 
 

Asam Urat 

 

 

Purin Meningkat 

 

 

Deformitas Sendi 

 

 

Gangguan Mobilitas  

Fisik 

Gangguan Mobilitas 

Fisik  

DS : 

1. Pasien mengatakan nyeri dibagian kaki 

dan lutut. Pasien mengatakan nyerinya 

muncul pada saat kerja/pada saat 

berdiri terlalu lama 

2. Keluarga pasien tidak memahami 

tentang masalah nyeri yang dirasakan 

oleh pasien 

P : hiperurisemia 

Q : ditusuk – rusuk 

R : persendian lutut  

T : hilang timbul 

DO : 

1. k/u Baik 

2. S : Skala nyeri 3 

3. TTV 

TD : 120/80 mmHg 

N   : 85 x/menit 

RR : 21 x/menit 

Asam urat tes : 10,3 mg/dl 

Asam Urat 

 

 

Purin Meningkat 

 

 

Respon inflamasi  

Meningkat 

 

 

             Pembesaran dan 

          Benjolan pada sendi 

 

 

                  Nyeri Akut 

Nyeri Akut 
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3.3 Skoring Prioritas Masalah 

1. Pasien  

a. Masalah keperawatan : Gangguan Mobilitas Fisik  

Tabel 3.12 Skoring Prioritas Masalah : Gangguan Mobilitas Fisik  

 

No Kriteria Skor Bobot Perhitungan Alasan/pembenaran 

1 Sifat masalah : 

1. Aktual 

2. Resiko 

3. Keadaan 

sejahtera/diagnosa sehat 

 

3 

2 

1 

1 3/3x1=1 Aktual ditandai dengan 

diagnosis keperawatan karena Tn 

Y merasa kesulitan dalam 

melakukan aktivitas dan tubuh 

Tn Y merasa gemetar semua pada 

saat penyakitnya kambuh 

2 Kemungkinan masalah dapat 

diubah : 

1. Mudah 

2. Sebagian 

3. Tidak dapat 

 

 

2 

1 

0 

1 1/2x2=1 Sebagian ditandai dengan 

keluarga Tn Y mengatakan tidak 

memahami tentang penyakit yang 

diderita oleh Tn Y terbukti pada 

saat ditanya tentang penyakit 

yang diderita Tn Y keluarga 

menjawab tidak mengetahui 

3 Potensial masalah untuk 

dicegah : 

1. Tinggi 

2. Cukup 

3. Rendah 

 

 

3 

2 

1 

1 3/3x1=1 Tinggi ditandai dengan Keluarga 

mampu membantu mengingatkan 

Tn Y tentang penyakitnya dengan 

cara keluarga sering 

mengingatkan kalau Tn Y 

dilarang melakukan 

kegiatan/aktivitas yang 

berlebihan 

4 Menonjolnya masalah : 

1. Masalah dirasakan dan 

harus segera ditangani 

2. Ada masalah, tapi tidak 

perlu ditangani 

3. Masalah tidak dirasakan 

 

3 

 

2 

 

1 

1 3/3x1=1 Masalah dirasakan dan harus 

segera ditangani ditandai 

dengan keluarga Tn Y 

menginginkan Tn Y bisa cepat 

sembuh dan bisa berkativitas 

normal lagi  

 Total skor   4  
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b. Masalah keperawatan : Nyeri Akut pada  

Tabel 3.13 Skoring Prioritas Masalah : Nyeri Akut 

No Kriteria Skor Bobot Perhitungan Alasan/pembenaran 

1 Sifat masalah : 

1. Aktual 

2. Resiko 

3. Keadaan 

sejahtera/diagnosa sehat 

 

3 

2 

1 

1 3/3x1=1 Aktual ditandai dengan keluhan 

Tn. Y yang mengatakan nyeri 

dibagian kaki dan lutut. Tn Y 

mengatakan nyerinya muncul 

pada saat kerja/pada saat berdiri 

terlalu lama 

2 Kemungkinan masalah dapat 

diubah : 

1. Mudah 

2. Sebagian 

3. Tidak dapat 

 

 

2 

1 

0 

2 1/2x2=1 Sebagian ditandai dengan 

keluarga Tn Y mengatakan 

belum mengerti tentang apa itu 

nyeri terbukti pada saat ditanya 

soal nyeri yang Tn Y rasakan 

keluarga hanya bisa menjawab 

kalo nyeri itu sakit tetapi tidak 

bisa mengatasi / mengontrol 

nyerinya 

3 Potensial masalah untuk 

dicegah : 

1. Tinggi 

2. Cukup 

3. Rendah 

 

 

3 

2 

1 

1 2/3x1=2/3 Cukup ditandai dengan keluarga 

Tn Y mampu mengingtaknkan 

tentang penyakitnya dengan cara 

keluarga Tn Y yang membatasi 

aktivitas Tn Y agar penyakitnya 

tidak bertambah parah 

4 Menonjolnya masalah : 

1. Masalah dirasakan dan 

harus segera ditangani 

2. Ada masalah, tapi tidak 

perlu ditangani 

3. Masalah tidak 

dirasakan 

 

3 

 

2 

 

1 

1 3/3x1=1 Masalah dirasakan dan harus 

segera ditangani ditandai 

dengan keluarga Tn Y 

menginginkan Tn Y bisa cepat 

sembuh dan bisa berkativitas 

normal lagi  

 Total skor   3 2/3  

 

3.4 Daftar Diagnosa Keperawatan 

Tabel 3.14 Daftar Diagnosa Keperawatan 
No Tanggal 

muncul 

Diagnosa Keperawatan Tanggal 

teratasi 

TT 

Pasien  

1 15 Februari 

2021 

Gangguan Mobilitas Fisik b/d kekakuan sendi 

 

19 Februari 

2021 

 

2 15 Februari 

2021 

Nyeri Akut b/d agen pencedera fisik 

 

19 Februari 

2021 

 



 
 

 
 

6
1 

No Diagnosa Keperawatan SLKI SIKI 

Kode Diagnosis Kode Luaran Kode Intervensi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.0054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.0077 

 

 

Gangguan Mobilitas Fisik b/d 

kekakuan sendi 

Gejala mayor  

Subjectif :  

1.mengeluh sulit menggerakan 

ektremitas  

Objektif : 

1.kekuatan otot menurun 

2.rentang gerak menurun 

 

Gejala minor 

Subjektif 

1.nyeri saat bergerak 

2.enggan melakukan pergerakan 

Objektif 

1.sendi kaku 

2.gerakan terbatas 

 

 

 

 

Nyeri Akut b/d agen pencedera 

fisik 

Gejala mayor  

Subjectif : 

1.mengeluh nyeri 

Objektif : 

1.tampak meringis 

2.sulit tidur 

3.gelisah 

 

Gejala minor 

L.05042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.08066 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah diberikan asuhan 

keperawatan selama  3 x kunjungan, 

diharapkan keluarga mampu 

melakukan perawatan terhadap 

klien agar mobilitas fisik 

meningkat  dengan kriteria hasil: 

Mobilitas fisik: 

1) Pergerakan ekstremitas dari cukup 

menurun menjadi cukup 

meningkat 

2) Kekuatan otot dari cukup menurun 

menjadi cukup meningkat 

3) Rentang gerak (ROM) dari cukup 

menurun menjadi cukup 

meningkat 

4) Kaku sendi dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun 

5) Nyeri dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun 

 

 

Setelah diberikan asuhan 

keperawatan selama 2 x 24 jam 

diharapkan keluarga mampu 

memutuskan tindakan kesehatan 

agar tingkat nyeri menurun 

dengan kriteria hasil: 

Tingkat nyeri  : 

1) Kemampuan menuntaskan 

aktivitas dari cukup menurun 

menjadi cukup meningkat 

2) Keluhan nyeri dari cukup 

1.05173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.08238 

 

 

 

Dukungan mobilisasi 

1) Identifikasi adanya nyeri atau 

keluhan fisik lainnya  

2) Identifikasi toleransi fisik 

melakukan pergerakan 

3) Monitor kondisi umum selama 

melakukan mobilisasi 

4) Fasilitasi aktivitas mobilisasi 

dengan alat bantu 

5) Libatkan keluarga untuk 

membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan  

6) Anjurkan melakukan mobilsasi 

dini 

7) Jelaskan tujuan dan prosedur 

dan mobilisasi 

 

 

 

 

 

Manejemen nyeri : 

1) Identifikasi skala nyeri  

2) Identifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, 

intensitas nyeri. 

3) Identifikasi respon nyeri non 

verbal 

4) Identifikasi faktor yang 

memperberat dan memperingan 

nyeri 

5) Identifikasi pengetahuan dan 

Tabel 3.15 Intervensi Keperawatan 

 

3.5  Rencana Asuhan Keperawatan 

 



 
 

 
 

6
2 

 

 

Subjektif 

- 

Objektif 

1.berfukus pada diri sendiri 

2.proses berfikir terganggu 

3.nafsu makan berubah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meningkat menjadi cukup menurun  

3) Meringis dari cukup meningkat 

menjadi cukup menurun  

4) Kesulitan tidur dari sedang 

menjadi cukup menurun 

5) Sikap protektif dari cukup 

meningkat menjadi menurun 

keyakinan nyeri  

6) Berikan tehnik non 

farmakologis untuk mengurangi 

rasa nyeri  

7) Kontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri  
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3.5 Implementasi Keperawatan 

Tabel 3.16 Implementasi Keperawatan 

No  Tanggal No 

Dx 

Kep 

Jam Implementasi keperawatan 

1 15-02-

2021 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

WIB 

09.10 

WIB 

 

 

09.40 

WIB 

 

 

 

 

10.05 

WIB 

 

 

10.30 

WIB 

 

 

10.35 

WIB 

 

 

10.40 

WIB 

1) Melakukan BHSP dengan klien dan keluarga 

2) Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan lainnya 

Respon : Ditemukan adanya nyeri pada persendian 

lutunya, klien mengeluh sulit beraktivitas 

ketika nyeri pada lututnya kambuh. 

3) Mengukur TTV klien 

TD : 120/80 mmHg 

Nadi : 84x/menit 

Suhu : 36,5°C 

RR : 20x/menit 

4) Melakukan pengkajian rom pasif dan aktif dan 

mengukur kekuatan 

otot, didapatkan 

hasil sebagai 

berikut : 

 

5) Jelaskan prosedur dan tujuan mobilisasi 

Respon : Keluarga dan klien memperhatikan dan dapat 

memahami saat dijelaskan prosedur dan 

tujuan mobilisasi, mengajarkan latihan 

ROM 

6) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi 

 Keadaan umum : Baik  

 Kesadaran : Composmentis 

 GCS  : 4, 5, 6 

7) Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, 

melatih berjalan dengan alat bantu 

Respon : Klien tidak mampu berjalan jauh dan lambat, 

klien sulit melakukan aktivitas dan lebih 

memilih berdiam diri. Klien belum mampu 

menggunakan alat bantu berjalan, mis. 

tongkat. 

 

5 5 

4 4 

2 15-02-

2021 

2 10.40 

WIB 

 

 

 

 

 

10.50 

WIB 

11.00 

WIB  

 

 

11.10 

WIB 

 

11.15 

WIB 

 

1) Memonitor intensitas nyeri 

P : hiperurisemia 

Q : ditusuk – rusuk 

R : persendian lutut  

S : 3 

T : hilang timbul 

2) Memonitor kadar : asam urat  10,3 mg/dL 

3) Memberikan penjelasan kepada keluarga tentang diet 

yang sesuai  

Respon : Klien dan keluarga tampak memperhatikan 

dan memahami penjelasan yang diberikan. 

4) Menganjurkan klien melakukan teknik relaksasi napas 

dalam 

Respon : Klien bersikap kooperatif dan melakukan 

teknik relaksasi napas dalam. 

5) Menganjurkan melakukan kompres hangat untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Respon : Klien mengatakan rasa nyerinya sedikit 

berkurang. 
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3 16-02-

2021 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 

WIB 

 

 

 

 

09.40 

WIB 

 

 

10.10 

WIB 

 

 

10.15 

WIB 

 

10.20 

WIB 

1) Mengukur TTV klien 

TD : 110/70 mmHg 

Nadi : 80x/menit 

Suhu : 37°C 

RR : 20x/menit 

2) Melakukan pengkajian rom pasif dan aktif dan 

mengukur kekuatan 

otot, didapatkan 

hasil sebagai 

berikut :  

 

3) Memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu 

seperti tongkat 

Respon : Klien tidak mampu berjalan jauh dan lambat, 

klien sulit melakukan aktivitas. Klien sudah 

mampu menggunakan alat bantu berjalan, 

mis. tongkat. 

4) Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam 

meningkatkan pergerakan  

Respon : Keluarga tampak berantusias untuk membantu 

klien sampai sembuh. 

5) Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 

Respon : Klien tidak mampu melakukan aktivitas ketika 

kadar asam uratnya tinggi, klien mampu berjalan secara 

perlahan dengan jarak dekat. 

 

5 5 

4 4 

4 16-02-

2021 

2 10.25 

WIB 

 

 

 

 

 

10.35 

WIB 

10.45 

WIB 

 

 

10.55 

WIB 

 

11.00 

WIB 

1) Memonitor intensitas nyeri 

P : hiperurisemia 

Q : ditusuk – rusuk 

R : persendian lutut  

S : 2 

T : hilang timbul 

2) Memonitor kadar asam urat : 8,8 mg/dL 

3) Memberikan penjelasan kepada keluarga tentang diet 

yang sesuai  

Respon : Klien dan keluarga tampak memperhatikan 

dan memahami penjelasan yang diberikan. 

4) Menganjurkan klien melakukan teknik relaksasi napas 

dalam 

Respon : Klien bersikap kooperatif dan melakukan 

teknik relaksasi napas dalam. 

5) Menganjurkan melakukan kompres hangat untuk 

mengurangi rasa nyeri 

Respon : Klien mengatakan rasa nyerinya berkurang. 

 

5 17-02-

2021 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 

WIB 

 

 

 

 

09.30 

WIB 

 

09.55 

WIB 

1) Mengukur TTV klien 

TD : 110/80 mmHg 

Nadi : 80x/menit 

Suhu : 36,8 °C 

RR : 20x/menit 

2) Melakukan pengkajian rom pasif dan aktif dan 

mengukur kekuatan 

otot, didapatkan 

hasil  

sebagai berikut :  

3) Menganjurkan melakukan mobilsasi dini dengan cara 

digerakkan fleksi dan ekstensi 

Respon : Klien dan keluarga bersikap kooperatif. 

5 5 

5 5 
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4) Menjelaskan tujuan dan prosedur dan mobilisasi 

Respon : Klien dan keluarga memperhatikan saat 

diberikan penjelasan dan mampu menjelaskan 

kembali apa yang telah disampaikan pemateri.  
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3.6 Evaluasi Keperawatan  

Tabel 3.17 Evaluasi Keperawatan 

No. Dex 

Kep 

Tanggal 

15 Februari 2021 

Tanggal 

16  Februari 2021 

Tanggal 

17  Februari 2020 

Pasien  

1 S : 

Pasien mengatakan bahwa dia merasa kesulitan 

dalam melakukan aktivitas jika penyakitnya 

kambuh 

O : 

1) Pasien tampak kesakitan saat mencoba 

menggerakkan sendi lututnya 

2) Kekuatan otot : 

5 5 

4 4 

3) Tanda-tanda vital : 

TD : 120/80 mmHg 

Nadi : 84x/menit 

Suhu : 36,5°C 

RR : 20x/menit 

Kadar asam urat : 10,3 mg/dL 

4) Rentang gerak terbatas, klien belum 

mampu berjalan jauh dan berjalan secara 

perlahan 

5) Kaki klien kaku dan nyeri saat digerakkan 

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 2,4,5,6,7 dan 10 

S : 

1) Pasien mengatakan intensitas penyakitnya 

kambuh sudah tidak sesering kemarin 

2) Rasa pegel pada sendi-sendi kaki setelah 

duduk sila terlalu lama sedikit berkurang 

O : 

1) Pasien masih tampak kesakitan 

menggerakkan sendi lututnya, namun sedikit 

membaik 

2) Kekuatan otot : 

5 5 

4 4 

3) Tanda-tanda vital : 

TD : 120/80 mmHg 

Nadi : 84x/menit 

Suhu : 36,5°C 

RR : 20x/menit 

Kadar asam urat : 8,3 mg/dL 

4) Rentang gerak terbatas, klien belum mampu 

berjalan jauh dan berjalan secara perlahan 

5) Kaki klien kaku dan nyeri saat digerakkan 

A : Masalah teratasi sebagian 

P : Lanjutkan intervensi 2,4,5,6,7 dan 10 

S : 

1) Pasien mengatakan intensitas penyakitnya 

kambuh sudah tidak sesering kemarin 

2) Rasa pegal sudah berkurang 

O : 

1) Pasien sudah membaik, dapat menggerakkan 

kakinya dengan baik. 

2) Kekuatan otot : 

5 5 

5 5 

3) Tanda-tanda vital : 

TD : 120/80 mmHg 

Nadi : 84x/menit 

Suhu : 36,5°C 

RR : 20x/menit 

Kadar asam urat : 6,3 mg/dL 

4) Rentang gerak terbatas, klien mampu 

berjalan dengan jarak dekat dan berjalan 

dengan baik 

5) Kaki klien sudah tidak kaku dan tidak nyeri 

saat digerakkan 

A : Masalah teratasi 

P : Hentikan intervensi 
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2 S : 

Klien mengatakan nyeri pada persendian lutut 

kaki 

P : hiperurisemia 

Q : ditusuk – rusuk 

R : persendian lutut  

T : hilang timbul 

O : 

1) S : 3 

2) Klien kesulitan beraktivitas karena 

terganggu dengan nyeri pada persendian 

lututnya. 

3) Klien tampak meringis ketika 

menggerakkan kakinya. 

4) Terkadang klien kesulitan tidur karenya 

nyeri pada kakinya.  

A : Masalah belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 1,2,3,4,5,6,7 

 

S : 

Klien mengatakan nyeri pada persendian lutut 

kaki 

P : hiperurisemia 

Q : ditusuk – rusuk 

R : persendian lutut  

T : hilang timbul 

O : 

1) S : 2 

2) Klien dapat beraktivitas dengan baik. 

3) Klien dapat menggerakkan kakinya secara 

perlahan 

4) Intensitas nyeri berkurang. 

5) Pola tidur klien mulai tertaur kembali. 

A : Masalah teratasi 

P : Intervensi dihentikan  
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas asuhan keperawatan keluarga pada 

pasien gout arthritis yang mengalami masalah keperawatan hambatan mobilitas 

fisik dan nyeri akut yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam 

mengenal masalah, dan membandingkan antara teori dengan kasus nyata dengan 

menggunakan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, analisa data, 

diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Dengan metode 

wawancara langsung dengan pasien dan observasi terhadap pasien selama 3 hari 

pada Tn Y. 

Setiap temuan perbedaan diuraikan dengan konsep pembahasan diisi 

dengan mengapa dan bagaimana. Isi pembahasan sesuai dengan tujuan khusus. 

4.1 Pengkajian 

Kasus asuhan keperawatan keluarga dengan masalah utama hambatan 

mobilitas fisik pada Tn.Y di wilayah Kraton Kabupaten Pasuruan. Penulis 

melakukan kunjungan rumah untuk bertemu dengan pasien dan keluarganya 

dalam rangka melakukan pengkajian sesuai format asuhan keperawatan keluarga 

yang telah disediakan. Proses pengkajian tidak mengalami hambatan dan semua 

item bisa diperoleh informasi daripasienmaupunkeluargasangat kooperatif. 

Data keluarga yang diperoleh meliputi data komposisi keluarga, data 

demografi, sosio kultural, data lingkungan, struktur dan fungsi keluarga, stress 

dan koping keluarga yang digunakan keluarga dan perkembangan keluarga. Data 

yang berkaitan dengan individu sebagai anggota keluarga meliputi pemeriksaan 
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fisik, mental, emosi, sosio dan spiritual didapatkan pada semua anggota keluarga 

Tn.Y. 

Berdasarkan hasil pengkajian pada Tn.Y merasa kesulitan dalam 

melakukan aktivitas dan tubuh Tn.Y merasa gemetar semua pada saat penyakitnya 

kambuh.Hasil pemeriksaan fisik khususnya pada daerah persendian didapatkan 

bahwa pada bagian sendi lutut tampak kaku dan pasien mengalami kesulitan 

dalam menggerakkan sendi bagian lututnya.  

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien, agar dapat 

mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan 

keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial dan lingkungan menurut Effendy 

(1995, dalam Dermawan, 2012). 

Gangguan mobilitas fisik merupakan suatu kondisi yang relative dimana 

individu tidak hanya mengalami penurunan aktivitas  dari kebiasaan normalnya 

kehilangan tetapi juga kemampuan geraknya secara total (Ernawati, 2012). 

Pada kasus ini, pasien juga mengalami keterbatasan dalam bergerak 

terbukti dengan keluhan pasien yang sama yaitu sering merasa pegal pada sendi-

sendinya setelah melakukan aktivitas yang berlebihan. Hal ini menunjukkan 

bahwa yang terjadi pada pasien sesuai dengan teori dan fakta. Keterbatasan gerak 

pasien ini terjadi berawal dari pengendapan monosodium urat pada persendian 

yang menyebabkan pembengkakan pada sendi yang menimbulkan rasa nyeri pada 

sendi dan deformitas sendi yang berakibat kekakuan sendi. Sehingga pasien 

kesulitan melakukan aktivitas sehari-harinya. 
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4.2 Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan teori diagnosa keperawatan actual dirumuskan berdasarkan 

data yang didapatkan pada pengkajian yang terdiri dari masalah keperawatan 

(problem/P) yang berkenan pada individu dalam keluarga yang sakit berhubungan 

dengan (etiologi/E) yang berasal dari pengkajian (Berman, Snyder &Frandsen, 

2015). Berdasarkan data studi kasus yang didapatkan diagnosa keperawatan yang 

muncul yaitu gangguan mobilitas fisik dan nyeri akut. 

1. Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan kekakuan sendi 

Masalah keperawatan ini ditegakkan berdasarkan data subjektif 

dimana Tn.Y mengatakan bahwa Tn.Y merasa kesulitan dalam melakukan 

aktivitas dan tubuh Tn.Y merasa gemetar semua pada saat penyakitnya 

kambuh, serta keluarga Tn.Y mengatakan tidak memahami tentang 

penyakit yang diderita oleh Tn.Y. Secara objektif didapatkan data bahwa 

Tn.Y tampak kesakitan saat mencoba menggerakkan sendi lututnya dan 

Tn.Y tampak merasa pegel pada sendi-sendi kaki setelah duduk sila terlalu 

lama. Kekuatan otot ekstremitas atas bagian kanan dan kiri 5 sedangkan 

ekstremitas bawah bagian kanan dan kiri 4. 

2. Nyeri Akut 

Masalah keperawatan ini ditegakkan berdasarkan data subjektif 

dimana Tn.Y mengatakan nyeri dibagian kaki dan lutut. Tn.Y mengatakan 

nyerinya muncul pada saat kerja/pada saat berdiri terlalu lama, keluarga 

Tn.Y tidak memahami tentang masalah nyeri yang dirasakan oleh Tn.Y. 

Pengkajian nyeri P : Saat beraktivitas berat/berlebihan, Q : Panas seperti 

terbakar, R : Ekstremitas bawah (kaki dan lutut), T : Menetap. Secara 
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objektif didapatkan data bahwa keadaan umum Tn Y baik, S : Skala nyeri 

4. Tanda-tanda vital TD : 120/80 mmHg, N : 85 x/menit, S : 36,1 0C, RR : 

21 x/menit dan Asam urat tes : 10,3 mg/dl. 

Menurut Amin Huda N. dan Hardhi Kusuma dalam buku Asuhan 

Keperawatan Praktis jilid 1, maka diagnosa keperawatan yang muncul pada 

kasus gout arthritis adalah : 

2.4.2.4 Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. 

2.4.2.5 Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kaku sendi. 

2.4.2.6 Gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan penurunan 

mobilitas 

Setelah membandingkan antara tinjauan kasus dan teori yang ada, 

diputuskan bahwa penulis mengambil kasus gangguan mobilitas fisik 

sebagai diagnosa prioritas dan nyeri akut sebagai diagnosa kedua. Alasan 

dipilihnya diagnosa gangguan mobilitas fisik sebagai diagnosa prioritas 

berdasarkan hasil perhitungan skala prioritas masalah keperawatan 

keluarga diagnosa gangguan mobilitas fisik harus lebih dulu ditangani 

selain itu diagnosa ini memenuhi tanda dan gejala yang disebutkan dalam 

teori yaitu ketidakbugaran fisik, penurunan kendali otot, penurunan massa 

otot, penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, gangguan neuromuscular, 

nyeri, dan kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik. Hal ini 

disebabkan tingkat asam purin yang tinggi dan terdeposisi didaerah 

persendian. Sedangkan berdasarkan skala prioritas masalah keperawatan 

keluarga diagnosa nyeri akut memenuhi beberapa tanda dan gejala yang 

disebutkan dalam teori yaitu meringis dan sulit tidur. Selain itu skala nyeri 
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pada pasien tergolong ringan sehingga tidak terlalu menganggu aktivitas 

sehari-harinya. Hal ini dikarenakan Tn. Y mungkin memiliki tingkat 

toleransi pada rasa nyeri sedikit lebih tinggi. Pengambilan diagnosa 

gangguan integritas kulit tidak memenuhi satu pun gejala yang disebutkan 

dalam teori. Hal ini mungkin dikarenakan penyakit Tn. Y tidak 

mengganggu system integritas kulit Tn. Y dan Tn. Y masih dapat 

melakukan mobilisasi meskipun gerakannya terbatas. 

4.3 Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan merupakan kategori perilaku keperawatan yang 

bertujuan menentukan rencana keperawatan yang berpusat kepada pasien sesuai 

dengan diagnosa yang ditegakkan sehingga tujuan tersebut terpenuhi (Nur salam, 

2014). Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyusun intervensi berdasarkan 

Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI).  

Intervensi keperawatan disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh 

pasien sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Rencana asuhan keperawatan 

pada Tn.Y diambil dalam tinjauan pustaka berdasarkan teori asuhan keperawatan 

keluarga dengan gout arthritis dalam asuhan keperawatan Tn.Y terdapat 

intervensi keperawatan dalam diagnosa keperawatan prioritas gangguan mobilitas 

fisik. 

1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi 

Fakta yang ditemukan pada pasien dilakukan intervensi keperawatan yang 

terdapat intervensi Terapi Latihan : Mobilitas Sendi : 1)Tentukan batasan 

pergerakan sendi dan efeknya terhadap fungsi sendi, 2)Kolaborasikan dengan ahli 
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terapi fisik dalam mengembangkan dan menerapkan sebuah program latihan, 

3)Jelaskan pada pasien atau keluarga manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi, 

4)Monitor lokasi dan kecenderungan adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama 

pergerakan / aktivitas, 5)Dukung latihan ROM aktif, sesuai jadwal yang teratur 

dan terencana, 6)Lakukan latihan ROM pasif atau ROM dengan bantuan, sesuai 

indikasi, 7)Instruksikan pasien/keluarga cara melakukan latihan ROM pasif atau 

ROM aktif, 8)Sediakan petunjuk tertulis untuk melakukan latihan, 9)Bantu pasien 

untuk membuat jadwal latihan ROM aktif, 10)Dukung pasien melihat gerakan 

tubuh sebelum memulai latihan. Semua intervensi tersebut telah penulis lakukan 

pada saat kunjungan ke rumah Tn.Y. 

Menurut penulis, hal ini dilakukan pada Tn.Y karena Tn.Y mengatakan 

bahwa dia merasa kesulitan dalam melakukan aktivitas jika penyakitnya kambuh 

dan pasien mengatakan pada saat penyakitnya kambuh tubuh pasien merasa 

gemetar semua. Fakta yang terjadi di lapangan sudah diitervensi kepada pasien 

sesuai dengan teori. 

2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik 

Fakta yang ditemukan pada pasien dilakukan intervensi keperawatan yang 

terdapat intervensi Manejemen nyeri : 1) Identifikasi skala nyeri, 2) Identifikasi 

lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, 3) Identifikasi 

respon nyeri non verbal, 4) Identifikasi faktor yang memperberat dan 

memperingan nyeri, 5) Identifikasi pengetahuan dan keyakinan nyeri, 6) Berikan 

tehnik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, 7) Kontrol lingkungan 

yang memperberat rasa nyeri. Semua intervensi tersebut telah penulis lakukan 

pada saat kunjungan ke rumah Tn.Y. 
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Jadi antara fakta dan teori tidak ditemukan kesenjangan, karena semua 

intervensi tang telah disusun sebelumnya telah dilakukan pada Tn. Y pada saat 

kunjungan ke rumahnya. Tn. Y mengatakan nyeri akan timbul pada persendian 

kakinya ketika kadar asam uratnya tinggi. Namun nyeri tergolong skala ringan 

dan hanya timbul ketika penyakitnya kambuh dan persendiannya kaku. 

4.4 Implementasi Keperawatan  

Implementasi keperawatan merupakan kategori dari perilaku keperawatan 

dimana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang 

diperkirakan dari asuhan keperawatan yang telah dilakukan dan diseleseikan 

(Potter & Perry, 2015). 

Pada tahap implementasi keperawatan mampu dilaksanakan sesuai 

perencanaan yang sudah disusun, pendidikan kesehatan dan latihan ROM aktif 

yang diikuti oleh Tn.Y sebagai anggota keluarga yang sakit dan keluarga yang 

lain bekerjasama yaitu mau menerima pendidikan kesehatan dan membantu 

memfasilitasi tidakan yang dilakukan. Keluarga yang kooperatif merupakan faktor 

pendukung sehingga implementasi bisa dilakukan sesuai perencanaan yaitu 3 kali 

kunjungan. Tidak ada hambatan dalam melakukan implementasi pada Tn.Y 

mampu mengikuti latihan ROM aktif sampai selesai. 

1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi 

Implementasi yang dilakukan berdasarkan intervensi yang direncanakan, 

yaitu 1)Menentukan batasan pergerakan sendi dan efeknya terhadap fungsi sendi, 

2)Mengkolaborasikan dengan ahli terapi fisik dalam mengembangkan dan 

menerapkan sebuah program latihan, 3)Menjelaskan pada pasien atau keluarga 

manfaat dan tujuan melakukan latihan sendi, 4)Memonitor lokasi dan 
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kecenderungan adanya nyeri dan ketidak nyamanan selama pergerakan/aktivitas, 

5)Mendukung latihan ROM aktif, sesuai jadwal yang teratur dan terencana, 

6)Melakukan latihan ROM pasif atau ROM dengan bantuan, sesuai indikasi, 

7)Menginstruksikan pasien/keluarga cara melakukan latihan ROM pasif atau 

ROM aktif, 8)Menyediakan petunjuk tertulis untuk melakukan latihan, 

9)Membantu pasien untuk membuat jadwal latihan ROM aktif, 10)Mendukung 

pasien melihat gerakan tubuh sebelum memulai latihan. 

Penulis mengkaji pengetahuan Tn.Y dan keluarganya tentang masalah 

penyakit yang sedang dihadapi oleh Tn.Y bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan keduanya tentang penyakit gout arthritis dan gangguan mobilitas 

fisik, agar keluarga juga bisa membantu dalam proses penyembuhan pasien. 

Mengkaji tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengetahui 

status kesehatan dan yang terpenting menurut penulis yaitu mengajarkan pada 

Tn.Y latihan ROM aktif untuk mengatasi masalah gangguan mobilitas fisik. 

Implementasi yang dilakukan penulis mulai dari awal hingga akhir sesuai 

dengan teori, namun penulis lebih memfokuskan pada latihan ROM aktif karena 

latihan ini sangat penting untuk mengatasi masalah gangguan mobilitas fisik yang 

dialami oleh Tn.Y. 

2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik 

Implementasi yang dilakukan berdasarkan intervensi yang direncanakan, 

yaitu 1) Mengidentifikasi skala nyeri, 2) Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, 

durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, 3) Mengiddentifikasi respon nyeri non 

verbal, 4) Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, 5) 

Mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan nyeri, 6) Memberikan tehnik non 
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farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, 7) Mengontrol lingkungan yang 

memperberat rasa nyeri. 

Penulis mengkaji pengetahuan Tn.Y dan keluarganya nyeri Tn.Y bertujuan 

untuk mengetahui tingkat nyerinya, untuk mengetahui seberapa parah nyerinya 

dan cara menanganinya selain itu keluarga juga bisa membantu dalam proses 

penyembuhan pasien. Mengkaji tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik bertujuan 

untuk mengetahui status kesehatan dan yang terpenting menurut penulis yaitu 

mengajarkan pada Tn.Y teknik non farmakologis untuk mengatasi nyerinya, 

misalnya seperti teknik relaksasi napas dalam. 

Implementasi yang dilakukan penulis mulai dari awal hingga akhir sesuai 

dengan teori, namun penulis lebih memfokuskan pada manajemen nyeri dengan 

teknik non farmakologis sehingga ketika Tn. Y mrngalami nyeri dengan skala 

ringan, ia dapat menanganinya sendiri. 

4.5 Evaluasi Keperawatan 

Dalam tahap evaluasi penulis menggunakan metode SOAP, S : 

Subjektif, O : Objektif, A : Analisis, P : Perencanaan. Stelah melakukan 

implementasi diatas selama 3 kali kunjungan rumah, didapatkan catatan 

perkembangan pada evaluasi hari terakhir sebagai berikut : 

1. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi 

Perkembangan yang muncul pada saat evaluasi ke Pada Tn.Y terdapat data 

subjektif, Tn.Y mengatakan intensitas penyakitnya kambuh sudah tidak sesering 

kemarin, rasa pegel sudah berkurang, dan keluarga pasien sudah memahami 

tentang penyakit yang diderita oleh Tn.Y. Data objektif, Tn.Y sudah tidak tampak 
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kesakitan saat mencoba menggerakkan sendi lututnya, Kekuatan ekstremitas atas 

dan bawah meningkat menjadi 5.  

Evaluasi merupakan suatu proses keperawatan untuk mengukur respon 

pasien terhadap keefektifan pemberian tindakan keperawatan dan kemajuan 

pasien terhadap tercapainya tujuan yang telah disusun (Potter dan Perry, 2015). 

Pada kasus ini evaluasi dilakukan dengan metode SOAP secara operasional. 

Subjektif (S) adalah hal-hal yang ditemukan oleh keluarga secara subjektif setelah 

dilakukan intervensi keperawatan. Objektif (O) adalah hal-hal yang ditemukan 

oleh perawat secara objektif setelah dilakukan intervensi keperawatan. Analisis 

(A) adalah analisis dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu pada tujuan yang 

terkait dengan diagnosis. Perencanaan (P) adalah perencanaan yang akan dtang 

setelah melihat respons keluarga pada tahap evaluasi (Ekasari, dkk, 2014). 

Setelah membandingkan tinjauan kasus dan teori tidak ditemukan 

kesenjangan dikarenakan sama-sama menggunakan format SOAP. Hal ini 

memudahkan penulis dalam membuat penilaian atas perkembangan Tn.Y. 

2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik 

Perkembangan yang muncul pada saat evaluasi hari kedua terdapat data 

subjektif: klien mengatakan nyeri pada persendian lutut kaki sudah berkurang dan 

lebih ringan daripada sebelumnya. Data objektif: skala nyeri: 2, klien dapat 

beraktivitas dengan baik, klien dapat menggerakkan kakinya secara perlahan, 

intensitas nyeri berkurang, pola tidur klien mulai tertaur kembali. 

Evaluasi merupakan suatu proses keperawatan untuk mengukur respon 

pasien terhadap keefektifan pemberian tindakan keperawatan dan kemajuan 

pasien terhadap tercapainya tujuan yang telah disusun (Potter dan Perry, 2015). 
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Pada kasus ini evaluasi dilakukan dengan metode SOAP secara operasional. 

Subjektif (S) adalah hal-hal yang ditemukan oleh keluarga secara subjektif setelah 

dilakukan intervensi keperawatan. Objektif (O) adalah hal-hal yang ditemukan 

oleh perawat secara objektif setelah dilakukan intervensi keperawatan. Analisis 

(A) adalah analisis dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu pada tujuan yang 

terkait dengan diagnosis. Perencanaan (P) adalah perencanaan yang akan dtang 

setelah melihat respons keluarga pada tahap evaluasi (Ekasari, dkk, 2014). 

Pada evaluasi diagnosa nyeri akut masalah dapat teratasi dengan 

kunjungan rumah 2 kali kunjungan. Pada kunjungan kedua klien mengatakan 

nyerinya sudah berkurang dan tidak menganggu aktivitas sehari-harinya. Antara 

tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan kesenjangan karena pada 

kasus juga menerapkan evaluasi dengan format SOAP dan tidak ditemukan 

kesulitan karena Tn. Y dan keluarga bersikap kooperatif sehingga asuhan 

keperawatan dapat berjalan dengan lancar. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Setelah dilakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan keperawatan 

secara langsung pada pasien kasus Gouth Arthritis dengan masalah keperawatan 

Gangguan Mobilitas Fisik Di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sekaligus saran yang dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada pasien dengan Gout Arthritis. 

5.1  Simpulan 

 Setelah pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus Gout 

Arthritis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian 

Berdasarkan hasil pengkajian pada Tn Y merasa kesulitan dalam 

melakukan aktivitas dan tubuh Tn Y merasa gemetar semua pada saat 

penyakitnya kambuh, Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh 

Misnadiarly (2015) yang menyatakan Gout merupakan penyakit akibat 

pengendapan kristal monosodium urat, yang dapat menimbulkan berbagai 

macam penyakit seperti peradangan sendi kronik berulang atau biasa 

disebut gout arthritis, timbulnya tofi, terganggunya fungsi ginjal, 

terbentuknya batu asam urat di ginjal, dan bisa menyebabkan gangguan 

mobilitas fisik. 

Hasil pemeriksaan fisik khususnya pada daerah persendian 

didapatkan bahwa pada bagian sendi lutut tampak kaku dan pasien 

mengalami kesulitan dalam menggerakkan sendi bagian lututnya. Pasien 

juga mengalami keterbatasan dalam bergerak terbukti dengan keluhan 
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pasien yang sama yaitu sering merasa pegal pada sendi-sendinya setelah 

melakukan aktivitas yang berlebihan.  

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan utama pada pasien Gout Arthritis yaitu 

Gangguan Mobilitas Fisik berhubungan dengan kekakuan sendi. 

5.1.3 Intervensi Keperawatan 

Intervensi keperawatan disesuaikan dengan masalah yang dialami 

oleh pasien sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Rencana asuhan 

keperawatan pada Tn Y diambil dalam tinjauan pustaka berdasarkan teori 

asuhan keperawatan keluarga dengan gout arthritis dalam asuhan 

keperawatan Tn Y terdapat intervensi keperawatan dalam diagnosa 

keperawatan prioritas gangguan mobilitas fisik. 

5.1.4 Implementasi Keperawatan 

Tindakan untuk diagnosa gangguan mobilitas fisik dan nyeri akut, 

dilakukan sesuai perencanaan yaitu 3 kali kunjungan dengan keluarga 

yang kooperatif yang merupakan faktor pendukung sehingga implementasi 

bisa dilakukan sesuai rencana yang sudah ditentukan. Tidak ada hambatan 

dalam melakukan implementasi pada pasien yang mampu mengikuti 

latihan ROM aktif sampai selesai. 

5.1.5 Evaluasi Keperawatan 

Dalam tahap evaluasi penulis menggunakan metode SOAP, S : 

Subjektif, O : Objektif, A : Analisis, P : Perencanaan. Setelah melakukan 

implementasi diatas selama 3 kali kunjungan rumah, didapatkan catatan 
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perkembangan pada evaluasi pasien dengan keluarga yang kooperatif serta 

tanggapan mereka yang begitu baik. 

5.2 Saran 

Penulis memberikan saran sebagai berikut :  

5.2.1 Akademis  

Diharapkan bila menambah dan mengembangkan sumber pustaka 

sehingga ada teori yang bisa diterapkan dan dapat memberikan wadah 

untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi tentang ilmu 

keperawatan khususnya dalam hal ini yaitu asuhan keperawatan keluarga 

dengan gout arthritis yang berkualitas dengan mengikuti perkembangan 

ilmu terkini. 

5.2.2 Bagi klien dan keluarga  

Keluarga diharapkan lebih member dukungan karena keluarga 

merupakan orang terdekat dengan klien dan bertindak sebagai pengawas 

dalam mematuhi program pengobatan dan sebagai educator tentang 

perawatan klien dalam upaya mengatasi penyakitnya. Dukungan dalam 

keluarga juga sangat penting berupa pelaksanaan fungsi keluarga dalam 

perawatan kesehatan yang meliputi lima tugas kesehatan keluarga 

(mengenal, memutuskan, merawat, memodifikasi dan memanfaatkan 

fasilitas kesehatan), klien juga diharapkan mampu mematuhi program 

pengobatan dan dijalani.  

5.2.3 Bagi puskesmas  

Diharapkan petugas kesehatan di Puskesmas lebih meningkatkan 

sumber daya manusia tenaga kesehatan, dan mempertahankan hubungan 
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kerja yang baik antara tim kesehatan dank lien. Hal ini ditujukan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan sarana dan prasarana asuhan keperawatan 

yang optimal sehingga perawatan yang dilakukan tidak terlalu lama.  

5.2.4 Bagi perawat  

Menambah pengetahuan dan sebagai bahan dalam asuhan keperawatan 

keluarga, lebih  meningkatkan komunikasi terapeutik kepada keluarga dan 

melakukan penyuluhan tentang kesehatan khususnya tentang gout 

arthritis. 

5.2.5 Bagi penulis selanjutnya  

Diharapkan penulis dapat memodifikasi atau menambahkan frekuensi 

dukungan pemberi asuhan, edukasi kesehatan dan juga memberikan 

informasi yang dapat mempengaruhi klien dalam mengendalikan gout 

arthritis yang dialami.  
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 Sebelum tanda tangan dibawah, saya telah mendapatkan informasi tentang 

tugas pengambilan studi kasus ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama 

Luluk Ilmaknun 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 form ini.  

 Saya, Tuan Yazid 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 
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Peneliti 

 

 

Muhammad Zainul Akbar 
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Lampiran 3 
 

FORMAT PENGKAJIAN KELUARGA 

 

I. Data Umum 

1. Kepala Keluarga (KK)  :  

 ......................................................................................................................................  

2. Alamat dan telepon  :  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

3. Pekerjaan KK   :  

 ......................................................................................................................................  

4. Pendidikan KK  :  

 ..........................................................................................................................  

5. Komposisi keluarga  : 

No Nama J

K 

Hub.kel

uarga 

dengan 

KK 

Umur Pen- 

Didikan 

Status Imunisasi  

BCG Polio DPT Hepatitis Campak Ket 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

                   

                   

                   

                   

                   

 

Genogram   : 

 

6. Tipe Keluarga   :  

 ......................................................................................................................................  

7. Suku bangsa   :  

 ......................................................................................................................................  

8. Agama   :  

 ......................................................................................................................................  

9. Status social ekonomi keluarga 

Jumlah pendapatan perbulan  :  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Sumber pendapatan perbulan  :  
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 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Jumlah pengeluaran perbulan  :  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

10. Aktivitas rekreasi keluarga 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

II. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga 

11. Tahap perkembangan keluarga saat ini 

 ......................................................................................................................................  

12. Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

13. Riwayat kesehatan keluarga inti 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

14. Riwayat kesehatan keluarga sebelumnya 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

III. Data lingkungan 

15. Karakteristik rumah 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

16. Karakteristik tetangga dan komunitasnya 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  



89 
 

 

17. Mobilitas geografis keluarga 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

18. Perkumpulan keluarga dan interaksi dalam masyarakat 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

19. System pendukung keluarga 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

IV. Struktur keluarga 

20. Struktur peran 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

21. Nilai atau norma keluarga 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

22. Pola komunikasi keluarga 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

23. Struktur kekuatan keluarga 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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V. Fungsi keluarga 

24. Fungsi ekonomi 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

25. Fungsi mendapatkan status social 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

26. Fungsi pendidikan 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

27. Fungsi sosialisasi 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

28. Fungsi pemenuhan kesehatan 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

29. Fungsi religious 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

30. Fungsi rekreasi 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

31. Fungsi reproduksi 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

32. Fungsi afeksi 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

VI. Stress dan koping keluarga 

33. Stressor jangka pendek dan panjang 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

34. Kemampuan keluarga berespon terhadap stressor 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

35. Strategi koping yang dugunakan 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

36. Strategi adaptasi disfungsional 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

VII. Pemeriksaan kesehatan tiap individu anggota keluarga 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................   
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 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 

VIII. Harapan keluarga 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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