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ABSTRAK
ASUHAN KEPERAWATAN PADA KELUARGA Tn. S DENGAN

MASALAH UTAMA GOUT ( ASAM URAT ) KHUSUSNYA PADA Tn. S

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GATAK

(Fathur Rozi Zuhdi, 50 Halaman)
ABSTRAK

Latar Belakang : Banyak orang membicarakan penyakit gout (asam urat).
Penyakit ini populer di kalangan masyarakat luas, sayang pemahaman paa
penyakit ini sangat terbatas serta banyak orang salah memahami penyakit gout
secara benar.
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan keluarga pada pasien dengan
gout (asam urat) yang meliputi pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan
asuhan keperawatan, pelaksanaan asuhan keperawatan dan evaluasi.
Hasil : Setelah di lakukan asuhan keperawatan selama 1 minggu 3x kunjungan
keluarga mengetahui apa it gout, penyebab, tanda dan gejala serta komplikasi
gout, mampu mengetahui apa penyebab dari nyeri pada pasien gout dan mampu
merawat keluarga yang menderita gout dan pasien mampu melakukan ROM
secara mandiri.
Kesimpulan : Peran aktif keluarga sangat di perlukan dalam pelaksanaan asuhan
keperawatan keluarga karena keluarga lah yang secara berkesinambungan melihat
kaedaan pasien.

Kata Kunci : Gout, Keperawatan, Keluarga



ABSTRACT
NURSING FAMILY AT Tn. S MAIN PROBLEM WITH GOUT (URID

ACID) SPECIFICALLY AT Tn. S WORK IN REGION CLINIC GATAK
(Fathur Rozi Zuhdi, 50 Page)

ABSTRACT
Background: Many people try to gout (uric acid). The disease is popular among
the public at large, love emblem in understanding this disease is very limited and
a lot of people in a true understanding of gout.
Purpose: To determine the family nursing care in patients with gout (uric acid)
covering research, determination of diagnosis, nursing care planning,
implementation and evaluation of nursing care.
Results: After the do nursing care for 1 week family trip 3x know what it gout,
causes, signs and symptoms and complications of gout, is able to find out what the
cause of pain in patients with gout and is able to treat families and patients
suffering from gout are able to do independently ROM .
Conclusion: The active role of the family urgently needed in the implementation
of family nursing care because the family is continually see patients reddish tint.

Keywords: Gout, Nursing, Family



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak orang membicarakan tentang penyakit gout. Penyakit ini

populer di kalangan luas, namun sayang pemahaman tentang penyakit ini

sangat terbatas. Banyak orang salah pengertian dalam mengartikan

penyakit gout secara benar (Lingga, 2012). gout adalah penyakit metabolik

yang di sebabkan kelebihan kadar senyawa urat dalam tubuh; baik karena

produksi berlebih, eliminasi yang kuranng, atau peningkatan asupan purin

(Ester, et al, 2010).

Angka prevalensi gout di pengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar

asam urat. Semakin tinggi kadar asam urat, semakin besar resiko

terjadinya gout. Berikut penyebaran atritis gout berdasarkan kadar asam

urat penderitanya. Menurut Pantai Indah Kapuk Hospital (2012) pada

suatu studi di dapatkan insidensi gout 0,1% pada kadar <7 mg/dL, 0,5%

pada kadar 7-8,9 mg/dL, 4,9% pada kadar asam urat darah >9 mg/dL.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah tersebut penulis mengambil inisiatif

untuk menyusun laporan komperhensif ini dengan mengambil judul,”

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.S DENGAN MASALAH

UTAMA GOUT ( ASAM URAT )  KHUSUSNYA PADA Tn.S DI

WILAYAH KERJA PUSKESMAS GATAK ”.

C. TUJUAN



1. Tujuan Umum

Laporan ini di buat guna mengetahui :

a) Proses pengkajian pada pasien yang menderita gout.

b) Proses penentuan diagnosa pada pasien yang menderita gout.

c) Proses perencanaan asuhan keperawatan pada pasien yang

mennderita gout.

d) Proses pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien yang

menderita gout.

e) Proses evaluasi pada pasien yang menderita gout.

2. Tujuan Khusus

Laporan ini di susun untuk mengetahui proses asuhan keperawatan

keluarga pada keluarga Tn. S dengan masalah utama gout (asam urat)

pada Tn. S di wilayah kerja Puskesmas Gatak.

D. MANFAAT

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta sikap dalam memberikan

perawatan klien yang menderita gout untuk mempercepat proses

penyembuhan dan mencegah komplikasi lebih lanjut

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai Informasi lebih lanjut dalam memberikan asuhan keperawatan

keluarga pada klien dengan masalah kesehatan gout.

3. Bagi Keluarga



Sebagai sarana meningkatkan wawasan keluarga tentang gout dan

perawatan apabila ada anggota keluarga yang menderita gout.

4. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan yang musti di tindak lanjuti karna masih ada warga

yang menderita gout dan kurang paham tentang apa itu gout dan

bagaimana keluarga merawat anggota keluarga yang menderita gout.

II. KONSEP DASAR

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian

Gout merupakan  penyakit metabolik yang di tandai dengan

peningkatan senyawa metabolik yang di tandai oleh pengendapan

senyawa urat dalam sendi, sehingga timbul peradangan sendi yang

nyeri.Penyakit ini terutama di tentukan pada kaki, khusus nya pada ibu

jari kaki dan kaki bagian tengah, namun dapat mengenai setiap sendi.

Penyakit gout memiliki perjalanan yang intermiten atau kambuhan,

dan pasien dapat bebas sepenuhnya dari gejala gout selama bertahun-

tahun di antara saat-saat serangan (Kowalak et al, 2011).

2. Etiologi

menurut Kowalak et al (2011) menjelaskan bahwa penyebab pasti

hiperurisemia di bedakan menjadi dua yaitu :

a) Gout Primer



Gout primer di sebabkan oleh defek genetik pada metabolisme

purin, yang menyebabkan produksi berlebih asam urat (

hiperurisemia ), retensi asam urat atau keduanya.

b) Gout Sekunder

Gout sekunder yang terjadi selama perjalanan penyakit lain seperti

obesitas, diabetes militus, hipertensi, anemia sel sabit, dan penyakit

renal

III. TINJAUAN KEPERAWATAN

A. Pengkajian

Pengkajian di lakukan pada tanggal 1 mei 2013

1. Data Umum

Nama Kepala KeluargA Tn. S, Umur 68 Tahun, Alamat TrangsaN,

Pendidikan Sekolah Rakyat, Agama Islam. Komposisi keluarga Ny. M,

hubungan dengan KK istri.

B. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga

1. Tahap Perkembangan keluarga Saat Ini

Tahap perkembangan keluarga saat ini adalah tahap dengan keluarga

dengan anak dewasa (pelepasan), tahap ini di mulai saat anak yang

terahir meninggalkan rumah.

2. Tahap Perkembangan Keluarga Yang Belum Terpenuhi.

Tahap perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi di antaranya

adalah memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar,

mempertahankan keiniman pasangan, membantu anak-anak mandiri di



masyarakat, penataan kembali peran dan kegiatan rumah. Sedangkan

tahap yang belum terpenuhi di antaranya adalah membantu suami yang

sedang sakit dan memasuki usia lanjut.

3. Riwayat Keluarga Inti.

Pada keluarga Tn. S hanya Tn. S yang menderita gout ( asam urat )

akhir-akhir ini Tn. S merasakan nyeri sekali pada persendian kaki dan

tangan. Ny. M juga sempat mengalami pusing, namun pusing sudah

hilang setelah minum obat yang di beli di warung.

4. Riwayat Keluarga Sebelumnya.

Pada keluarga Tn. S belum ada yang menderita penyakit parah, hanya

pusing dan jika di belikan obat di warung pusing segera sembuh.

Hanya penyakit asam urat yang di derita Tn. S ini yang di rasakan

sedikit berat.

C. Fungsi Keluarga

1. Fungsi Afektif

Keluarga Tn. S mengatakan hubungan antar keluarga baik, anggota

keluarga saling menghargai antara anggota keluarga yang satu dengan

yang lain, bila ada naggota yang terdesak biasanya di rundingkan

secara bersama-sama dengan anggota keluarga

2. Fungsi Sosial

Interaksi antara keluarga Tn. S bersifat terbuka, dalam berhubungan

dengan anggota keluarga dan tetangga baik, tetap memperhatikan

norma budaya dan sopan santun.



3. Fungsi Perawatan Kesehatan

a) Kemampuan Mengenal Masalah Kesehatan

Keluarga Tn. S mengetahui jika Tn. S menderita asam urat, namun

keluarga tidak mengetahui pap itu asam urat, penyebab atau

apapun yang berhubungan dengan asam urat. Keluarga Tn. S juga

heran karena penyakit Tn. S berlangsung lama sekali dan tidak

kunjung sembuh. Keluarga Tn. S hanya tau jika penyakit nya

kambuh akan terasa sangat nyeri pada persendian kaki dan tangan.

Keluarga Tn. S hanya tau kalau Tn. S tidak boleh makan melinjo.

b) Kemampuan Keluarga Mengambil Keputusan

Keluarga Tn. S hanya tau kalau penyakit Tn. S kambuh segera

minum obat. Jika obat hampir habis Tn. S segera periksa ke

puskesmas.

c) Kemampuan Keluarga Merawat keluarga Yang Sakit

Keluarga Tn. S tidak tau bagaimana perawatan pada Tn. S dan apa

yang harus di lakukan apabila penyakit Tn. S kambuh

d) Kemampuan Keluarga Menjaga Lingkungan Rumah

Rumah keluarga Tn. S kecil, namun terjaga kebersihannya. Itu

karena Ny. M hanya Ibu rumah tangga , sehingga setiap pagi selalu

membersihkan pekarangan dan rumah.

e) Pemanfaatan Fasilitas Kesehatann

Keluarga Tn. S selalu memanfaatkan fasilitas kesehatan jika ada

anggota keluarganya yang sakit. Mereka selalu membawa ke pusat



pelayanan kesehatan seperi Puskesmas/Rumah Sakit jika ada

anggota keluarga mereka yang sakit

D. Pemeriksaan Fisik

Kesadaran : Compos Mentis, TTV : TD : 130/90 mmHg, N   : 86 x/menit,

S    : 36,2  C, Rr  : 22 x/ menit, Kepala : Bentuk mesochepal, Rambut :

pendek, tidak ada lesi di kepala, rambut mulai beruban, Mata : Bola mata

simetris, konjungtiva an anemis, sklera kemerahan, Penglihatan : Masih

baik, tidak menggunakan alat bantu penglihatan, Telinga : Tidak ada

penumpukan serumen, pendengaran agak berkurang, Hidung : Bentuk

simetris, bersih, tidak ada penumpukan sekret, tidak ada pembesaran polip,

penciuman masih baik, Mulut : Mukosa lembab, tidak ada stomatitis,

terdapat karies gigi, mulut agak berbau, Leher : Tidak ada pembesaran

kelenjar thyroid, Thorax : Paru : I  : Bentuk dada Ka = Ki, P : Fomitas

vokal Ka = Ki, P : Redup, A : Suara nafas fasikular, Abdonmen, I  :

Bentuk datar, A : Peristaltik 8 x/menit, P : Tidak ada nyeri tekan,

Ekstremitas, Atas : Terdapat benjolan di jempol kanan, Bawah : Terdapat

benjolan di lutut dan jempol kaki, Kulit : Turgor kulit baik, Pengkajian

Nyeri : P  : Nyeri pada sendi tangan dan kaki, Q : Nyeri senut-senut, R :

Lama sekali, S : 8, T : Saat penyakit kambuh

E. Diagnosa Keperawatan

Nyeri  pada persendian tangan dan kaki Tn. S keluarga Tn. S berhubungan

dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan.

IV. PEMBAHASAN



Setelah melakukan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga yang

menderita gout (asam urat), maka pada bab ini penulis akan

membandingkan antara tinjauan teori dan kasus yang meliputi

pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan antara tinjaun pustaka dan tinjauan kasus penelitian

akhirnya dapat menarik kesimpulan yang berupa :

1. Tahap pengkajian

Dari proses pengkajian yang telah di lakukan di dapatkan

bahwa Tn. S mngatakan merasa nyeri pada persendian tangan dan

kaki. Kemudian dari keluarga mengalami masalah keperawatan yaitu

tidak mampu mengenal masalah kesehatan yang terjadi pada Tn. S.

2. Tahap Penentuan Diganosa.

Dari pengkajian yang di lakukan maka di dapatkan masalah

keperawatan yang terjadi adalah nyeri pada persendian tangan dan kaki

Tn. S keluarga Tn. S berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga

mengenal masalah kesehatan.

3. Tahap Perencanaan

Dari masalah kesehatan yang munccul, maka petugas membuat

rencana keperawatan yang berisi 5 tugas keluarga. Untuk tugas

keluarga yang pertama yaitu ketidak mampuan keluarga mengenal

masalah kesehatan dengan rencana keperawatan memberikan

pendidikan kesehatan tentang gout dan diet pada penderita gout,



kemudian ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan di

rencanakan untuk memberikan penjelasan pada keluarga tentang

bahaya jika gout tidak segera di tangani dan komplikasi gout,

kemudian ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang

sakit di rencanakan untuk mengajarkan keluarga mengompres hangat

dan melatih Tn. S untuk melakukan ROM, kemudian ketidakmampuan

keluarga memodifikasi lingkungan rencananya adalah menganjurkan

keluarga menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan keluarga, dan

yang terahir ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas

kesehatan adalah menganjurkan keluarga jika ada anggota keluarga

yang sakit untuk segera di bawa ke pusat pelayanan kesehatan.

4. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini semua yang di rencanakan telah di laksanakan,

pada hari rabu tanggal 1 mei 2013 kunjungan pertama di lakukan.

Yang petugas lakukan adalah menanyakan apakah benar Tn. S

menderita got kemudian membuat kontrak untuk pertemuan

selanjutnya. Pada hari kedua tanggal 2 mei 2013 di lakukan penkes

tentang gout dan menginstruksikan keluargga untuk menjaga

lingkungan yang mendukung kesehatan bagi keluarga. Hari ke tiga

kunjungan di lakukan pada tanggal 3 mei 2013 dengan tindakan

memberikan penkes tentang diet pada penderita gout dan menjelaskan

pada keluarga tenntang bahaya jika gout tidak segera di tangani dan

komplikasi dari gout. Hari terahir kunjungan tanggal 4 mei 2013 di



lakukan tindakan melatih kompres dan ROM pada Tn. S serta

menginstruksikan pada keluarga jika ada anggota keluarga yang sakit

untuk segera di bawa ke pusat pelayanan kesehatan.

5. Tahap Evaluasi

Dari proses asuhan keperawatan hasil yang di dapatkan adalah

sekarang keluarga tau tentang apa itu gout, kemudian keluarga

sekarang tau komplikasi gout dan akan segera memeriksakan jika

terjadi sesuatu pada Tn. S, kemudian keluarga mampu merawat

anggota yang sakit yaitu mengompres air hangat dan Tn. S bersedia

latihan ROM mandiri, kemudaian keluarga mau menjaga lingkungan

demi kesehatan dan yang terahir keluarga mau memanfaatkan fasilitas

kesehatan yang ada jika ada anggota keluarga yang sakit.

B. Saran

1. Kepada Keluarga

a. Hendaknya keluarga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

kesehatan pada anggota keluarga.

b. Hendaknya keluarga meningkatkan penetahuan keluarga tentang

pengetahuan kesehatan agar keluarga tau apa yang harus di

lakukan apabila ada aggota keluarga yang  mengalami sakit.

c. Keluarga di harapkan memanfaatkan sebaik mungkin kunjungan

rumah yang di lakukan oleh petugas kesehatan

d. Hendaknya keluarga melaksanakan perannya untuk merawat Tn. S

sesuai anjuran dari petugas kesehatan berdasarkan kemampuannya.



e. Tn. S perlu melakukan kontrol dan melatih ROM sesuai anjuran

petugas kesehatan

f. Keluarga di harapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada

terutama apabila ada anggota keluarga yang sakit

2. Pada Petugas Kesehatan Keluarga

a. Karena keluarga mengeluhkan petugas keseharan kurang ramah

terhadap kalangan menengah ke bawah, hendaknya petugas

kesehatan ramah pada setiap pengunjung

b. Perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga di

sesuaikan dengan kemampuan keluarga
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