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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn.B DENGAN MASALAH 
UTAMA GOUT ARTRITIS (ASAM URAT) PADA Tn.B  
DI JAMUR RT 02 RW VII, TRANGSAN, DI WILAYAH  

PUSKESMAS GATAK, SUKOHARJO 
 (Ikhsan Probo Herlambang, 2013) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Gout Artritis adalah suatu penyakit akibat gangguan 
metabolisme asam urat dalam tubuh yang menimbulkan hiperurisemia atau kadar 
asam urat dalam darah berlebih. 
Metode : Penulis mengumpulkan data dengan metode autoanamnesa 
(menanyakan pada anggota keluarga yang sakit), alloanamnesa (menanyakan pada 
keluarga atau orang terdekat), observasi partisipasif yaitu pengamatan langsung 
pada semua anggota keluarga dan melakukan pemeriksaan fisik. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama empat hari, 
diagnosa yang muncul adalah nyeri persendian dan resiko tinggi gangguan 
pergerakan. Dalam implementasi telah sesuai dengan rencana tindakan yang telah 
ditetapkan. 
Kesimpulan : Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan keluarga mulai 
tanggal 1-4 Mei 2013 dengan masalah Gout Artritis,  penulis mampu melakukan 
asuhan keperawatan secara baik mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa 
keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Kata Kunci : Gout Artritis, Nyeri, resiko tinggi gangguan pergerakan. 
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NURSING CARE Tn.B FAMILY WITH MAJOR PROBLEMS 
ARTHRITIS GOUT (URIC ACID) Tn.B IN JAMUR  
ON RT 02 RW VII, TRANGSAN, IN THE HEALTH  

CENTER GATAK, SUKOHARJO  
(Ikhsan Probo Herlambang, 2013) 

 

ABSTRACT 

 

Background: Gout Artritis is a disease caused by a metabolic disorder of uric 
acid in the body that cause hyperuricemia or uric acid levels in the blood of 
excess. 
Methods: The authors collected data by the method autoanamnesa (ask for sick 
family members), alloanamnesa (asking the family or significant others), 
participatory observation that direct observation of all family members and 
perform a physical examination. 
Result: After the action during the four day nursing care, diagnosis emerges is a 
high risk of joint pain and movement disorders. In accordance with the 
implementation of the action plan has been established. 
Conclusion: After starting a family nursing care action 1-4 may 2013 with Gout 
Artritis problems, the authors are able to perform better nursing care ranging from 
assesment, to determine nursing diagnosis, planning, implementation and 
evaluation. 
Keywords: Gout Artritis, Pain, high risk of movement disorders. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit asam urat atau biasa dikenal dengan gout merupakan suatu 

penyakit yang diakibatkan karena penimbunan kristal monosodium urat di 

dalam tubuh. Asam urat merupakan hasil samping dari pemecahan sel yang 

terdapat di dalam darah, karena tubuh secara berkesinambungan memecah 

dan membentuk sel yang baru. Oleh karena penyakit gout menyerang sendi, 

maka dapat disebut juga sebagai Gout Artritis.  

 

B. Tujuan Penulisan KTI 

1. Tujuan Umum 

Mendiskripsikan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Tn.B dengan 

masalah utama Gout Artritis pada Tn.B di Jamur RT 02 RW VII, 

Trangsan, Di Wilayah Puskesmas Gatak, Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

KTI ini dibuat agar penulis mampu : 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga dengan masalah utama Gout 

Artritis. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga dengan Gout Artritis. 

c. Membuat perencanaan tindakan atau intervensi dengan masalah utama 

Gout Artritis. 

d. Melaksanakan implementasi keperawatan dengan Gout Artritis. 

e. Melakukan evaluasi pada keluarga dengan masalah utama Gout Artritis. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. KONSEP DASAR KELUARGA 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang yang disatukan oleh 

kebersamaan dan kedekatan emosional serta yang mengidentifikasi dirinya 

sebagai bagian dari keluarga (Friedman, 2010). 

2. Bentuk / Type Keluarga 

Bentuk/type keluarga menurut Suprayitno (2004), yaitu : 

a. Keluarga inti (Nuclear Family) 

b. Keluarga besar (Extended Family) 

c. Keluarga bentukan kembali (Dyadic Family) 

d. Orang tua tunggal (Single Parent Family) 

e. Ibu dengan anak tanpa perkawinan (The Unmarried Teenage Mother) 

f. Keluarga yang di bentuk oleh pasangan yang berjenis kelamin sama 

(Gay And Lesbian Family). 

3. Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga 

Menurut Friedman (dalam Suprajitno, 2004), tahap dan tugas 

perkembangan keluarga sebagai berikut: 

Tahap Perkembangan Tugas Perkembangan 
1. Keluarga dengan Anak Baru 

Lahir 
a. Mempersiapkan menjadi 

orang tua. 
b. Adaptasi dengan perubahan 

adanya anggota keluarga. 
2. Keluarga dengan Anak Remaja a. Memberikan kebebasan yang 

seimbang dan 
bertanggungjawab 

b. Mempertahankan hubungan 
intim dalam keluarga 
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c. Mempertahankan komunikasi 
terbuka antara anak dan 
orang tua. Hindarkan 
terjadinya perdebatan, 
kecurigaan, dan permusuhan 

  

4. Fungsi Keluarga 

Fungsi keluarga sebagai berikut : 

a. Fungsi Afektif 

b. Fungsi Sosialisasi 

c. Fungsi Reproduksi 

d. Fungsi Ekonomi 

e. Fungsi Perawatan / Pemeliharaan Kesehatan  

5. Tugas keluarga di bidang Kesehatan 

 Keluarga mempunyai tugas di bidang kesehatan yang perlu 

dipahami dan dilakukan, meliputi : 

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga  

b. Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga 

c. Merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. 

d. Menciptakan  lingkungan yang mendukung kesehatan  keluarga 

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya 

 

B. KONSEP DASAR GOUT ARTRITIS 

1.  Pengertian 

  Menurut Revves (2004) Gout Artritis adalah asymmetrik 

(monoarticular) yang berhubungan dengan hyperurisemia, peradangan 
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ini biasanya mempengaruhi persendian perifer, yang disebabkan oleh 

deposisi crystal urate monosodium. 

2. Etiologi 

Menurut Malya (2003), faktor – faktor yang berperan dalam 

perkembangan gout adalah faktor yang menyebabkan terjadinya 

hiperurisemia diantaranya adalah : 

1. Gangguan konsentrasi pembentukan asam urat yang berlebih : 

1) Gout primer : akibat pembentukan langsung asam urat yang 

berlebih. 

2) Gout sekunder : ekskresi asam urat berkurang akibat proses 

penyakit atau pemakaian obat-obatan. 

2. Menurut Carter (dalam Arina Malya, 2003) penyebab dari gout : 

1. Diit tinggi purin 

2. Konsumsi minumam beralkohol 

3. Pengaruh obat-obatan terhadap kadar asam urat dengan efek yang 

ditimbulkanya dapat menghambat ekskresi asam urat dalam ginjal 

(seperti : aspirin, diuretik) 
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1. Pathway 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

  
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                          
                                                  Sumber : 
                                                  Arina Malya(2003) 
                                                  Reeves, Gayle Roux, dan Robin (2001) 
 
 

Primer: 
Kelainan metabolisme 
purin bawaan 

Sekunder: 

• Diit 
• Obat‐obatan 
• Proses penyakit 

Purin 
Tinggi 

Metabolisme di Hati 
(teroksidasi) 

Asam urat 
tinggi 

Gangguan filtrasi 
di ginjal 

Urin Darah 

Peningkatan 
asam urat di urin 

Hiperuricemia 

Penumpukan 
di sendi 

Pembentukan 
kristal (thopi) 

Inflamasi 

Nyeri Kaku 

Gangguan 
pergerakan 

Resiko 
Jatuh 

Gambar 2.1 
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TINJAUAN KASUS 

A. PENGKAJIAN 

1. IDENTITAS UMUM KELUARGA 

a. Identitas Kepala Keluarga: 

Nama      : Tn.B Pendidikan  : SD 
Umur  : 46th Pekerjaan  : Wiraswasta 
Agama : Islam Alamat : Jamur 2/8 Trangsan, Gatak, SKH 
Suku  : Jawa Nomor Telp : - 

 

B. Analisa Data 

No Data Diagnosa Keperawatan 
1 DS :  

• Tn.B mengeluh seluruh 
persendian kaki kiri terasa sakit 
saat melakukan aktifitas yang 
berlebihan. 

• Keluarga Tn.B tidak tahu 
bagaimana cara mengurangi rasa 
sakit saat penyakit asam uratnya 
kambuh. 

• Tn.B mengatakan periksa terakhir 
kali 2 bulan yang lalu, kadar asam 
urat dalam darahnya 4,2mg/dl. 

DO :  
• Seluruh bagian persendian kaki 

kiri masih tampak kaku 
• Kadar asam urat 4,2mg/dl 
• TTV : TD : 130/80 mmHg 

 N    : 80 x/m 
 RR : 22 x/m 
 S    : 36,8°C 

 
Nyeri persendian pada Tn.B b/d 
ketidakmampuan keluarga 
melakukan perawatan pada anggota 
keluarga yang sakit (Gout Artritis) 

2 DS : 
• Tn.B mengatakan kalau kakinya 

terasa sakit tidak bisa melakukan 
aktifitas 
 

DO :  
• TTV : TD : 130/80 mmHg 

N    : 80 x/m 

 
Resiko tinggi gangguan pergerakan 
pada Tn.B b/d ketidakmampuan 
keluarga melakukan perawatan 
pada anggota keluarga yang sakit 
(Gout Artritis) 
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RR  : 22 x/m 
             S  : 36,8°C 

• Pasien masih terlihat sedikit 
pincang dalam berjalan 

• Keadaan rumah terlihat kotor, 
banyak barang-barang berserakan 
dan tidak diletakan di tempatnya 

• Keadaan lantai rumah masih 
semen dan belum rata 

 

C. Diagnosa Keperawatan 

1. Nyeri persendian pada Tn.B b/d ketidakmampuan keluarga melakukan 

perawatan pada anggota keluarga yang sakit (Gout Artritis) 

2. Resiko tinggi gangguan pergerakan pada Tn.B b/d ketidakmampuan keluarga 

melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit (Gout Artritis) 

 

D. Intervensi 

1. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan penyakit Gout Artritis. 

Yang meliputi pengertian, faktor penyebab, tanda gejala, komplikasi, makanan 

yang perlu dihindari dan cara pencegahan pada penyakit Gout Artritis.  

2. Memberikan pendidikan kesehatan tentang Range Of Motion (ROM), yang 

meliputi pengertian, tujuan gerakan ROM, manfaat gerakan ROM, prinsip latihan 

ROM, dan jenis – jenis ROM. Penulis juga mengajarkan secara langsung pada 

pasien gerakan-gerakan ROM. 

 

E. Implementasi dan Evaluasi 

1. Pada hari Jum’at, 3 Mei 2013 jam 13.00 WIB telah dilakukan penyuluhan 

kesehatan tentang Perawatan Penyakit Gout Artritis pada keluarga Tn.B.   
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Subjektif : Keluarga mengatakan belum begitu paham seputar penyakit Gout 

Artritis dan bersedia diberikan penyuluhan. 

Objektif : Keluarga dapat menyebutkan pengertian dari Gout Artritis, keluarga 

dapat menyebutkan 3 dari 5 penyebab Gout Artritis yaitu kegemukan, kelaparan 

dan efek obat, keluarga dapat menyebutkan 2 dari 5 tanda yaitu nyeri dan pusing. 

Analisa : Nyeri persendian pada Tn.B b/d ketidakmampuan keluarga melakukan 

perawatan pada anggota keluarga yang sakit (Gout Artritis), TUK I dan II 

tercapai. 

Planning : Mengajarkan manajemen nyeri (ROM) 

2. Pada hari Sabtu, 4 Mei 2013 jam 15.00 telah dilakukan penyuluhan kesehatan 

tentang ROM dan mengajarkan gerakan-gerakan ROM pada keluarga Tn B.  

Subjektif : Keluarga Tn.B tidak tahu bagaimana cara mengurangi rasa sakit saat 

penyakit asam uratnya kambuh dan bersedia diajarkan teknik ROM. 

Objektif : Tn.B sangat antusias mengikuti setiap gerakan-gerakan yang 

diperagakan, Tn.B aktif bertanya untuk setiap gerakan yang belum paham, Tn.B 

dapat mengulangi setiap gerakan secara mandiri setelah di ulang-ulang beberapa 

kali. 

Analisa : Nyeri persendian pada Tn.B b/d ketidakmampuan keluarga melakukan 

perawatan pada anggota keluarga yang sakit (Gout Artritis). TUK III, IV dan V 

tercapai. 

Planning : Intervensi dihentikan 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Penulis sudah mampu melakukan pengkajian secara menyeluruh dan lengkap    

2. Penulis mampu menegakan diagnosa sesuai dengan teori    

3. Penulis mampu merencanakan intervensi sesuai dengan sumber yang ada    

4. Penulis sudah mampu melaksanakan implementasi sesuai intervensi yang 

dibuat    

5. Penulis mampu melakukan evaluasi dengan baik  

 

B. Saran 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 

 Untuk dapat lebih ditingkatkan lagi pelayanan kesehatan khususnya pada 

lansia. 

 Untuk menambah lagi kegiatan yang ada di Posyandu Lansia, seperti 

memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit Gout Artritis dan lain 

– lain. 

2. Bagi Masyarakat 

 Peran serta kesadaran masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi demi 

terwujudnya masyarakat yang sehat. 

 Pola hidup bersih sehat masyarakat harus ditanamkan sejak dini untuk 

menciptakan pola hidup dan lingkungan yang mendukung untuk 

mewujudkan kesehatan bersama. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu Keperawatan 
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 Untuk lebih menambah lagi Ilmu Keperawatan khususnya pada lansia. 

 Untuk lebih ditingkatkan lagi pengembangan Ilmu Keperawatan pada 

lansia agar mencakup semua lapisan masyarakat. 
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