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ABSTRAK

Tahapperkembangankeluargaanakdewasaadalahtahapkeenam yang
ditandaidengan anakpertamameninggalkan rumah.Masalah kesehatan
dalam keluargadewasayangseringterjadisepertipenyakitpersendianyang
seringdisebutpenyakitrematik.Tipeyangpalingseringditemukandalam
kasus kesehatan keluarga adalah Osteorathritis. Osteoarthritis (OA)
merupakanpenyakitdegenerativesendiakibatpemecahanbiokimiaarticular
tulangrawandisendisynoviallututsehinggakartilagosendirusak.Aplikasi
ataukompreshangatsalahsatuterapimodalitasuntukmenurunkannyeri
lututpada Osteorathritis.Kompres hangatjahe merah berdampak pada
peningkatan metabolism sehingga aliran darah meningkat,transportasi
oksigen dan nutrisiadekuat,mengalirkan leucocyt leukocyt sehingga
mengurangimediator-mediatornyeridannyeriberkurang.Tujuanstudikasus
iniadalahuntukmengetahuigambaranasuhankeperawatanpadapasien
Osteoathritisdalam tahapperkembangankeluargadewasa.

Jenis penelitian iniadalah deskriptifdengan menggunakan metode
pendekatanstudikasus.Subjekdalam studikasusiniadalahsatuorang
pasien dengan Osteoathritis wilayah kerja Puskesmas Gondangrejo
KabupatenKaranganyarHasilstudimenunjukkanbahwapengelolaanasuhan
keperawatanpadapasienOsteoathritisdalam tahapperkembangankeluarga
dengan masalah keperawatan nyeri akut yang dilakukan tindakan
keperawatanterapi kompresjaheselama5 kalikunjunganhasilterjadi
penurunan nyeridariskala 4 ke skala 3.Rekomendasitindakan terapi
kompresjaheefektifdilakukanpadapasienosteoarthritis.

Katakunci : Asuhan Keperawatan Keluarga, kompres Jahe, Tahap
PerkembanganKeluargadewasa.
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PENDAHULUAN
Keluargamerupakankomponen

terkecil dari bagian kehidupan
manusia,orangyangdihubungkan
dalam suatu ikatan perkawinan,
adaptasidankelahiransudahbisa
dianggap sebagaiunitkeluarga.
MenurutWordOrganization(WHO)
Keluargaadalahkumpulananggota
rumah tangga yang saling
berhubungan melalui pertalian
darah, adopsi atau perkawinan
(Sulistyo,2012).

Tahapperkembangankeluarga
anakdewasaadalahtahapkeenam
yang ditandai dengan anak
pertama meninggalkan rumah.
Tugas perkembangan keluarga
anakdewasaadalahmemperluas
siklus keluarga dengan
memasukkan anggota keluarga
barudariperkawinananak-anaknya,
melanjutkan dan menyesuaikan
kembali hubungan perkawinan,
membantu orang tua lanjutusia
dan sakit-sakitan dari suami
maupun istri, membantu anak
untuk mandirisebagaikeluarga
barudimasyarakat(Padila,2012).

Peranperawatkeluargasangat
dibutuhkan oleh keluarga untuk
menyelesaikanmasalahkesehatan
keluarga, pelayanan kesehatan
yang ditujukan kepada keluarga
sebagai unit pelayanan untuk
mewujudkankeluargayangsehat.
Salah satu perawat adalah
memberikanpendidikankesehatan
atau promosi kesehatan
merupakaninvestasikeperawatan

mandiriyang dapatdirencanakan
untuk meningkatkan kemampuan
keluarga yang mengalami
Osteoarthritis(Mardhiadkk,2015).

Menurut World Health
Organization (WHO) tahun 2008
sekitar25% pada usia 65 tahun,
diketahui bahwa Osteorathritis
dideritaoleh151jutajiwadiseluruh
duniadanmencapai24jutajiwa
dikawasan Asia Tenggara
Osteorathritis menyebabkan
kecacatan sedang hingga berat
sebanyak 43.400.000 orang.
Prevelensi Osteorathritis di
Indonesia24,7% daripendudukdi
Indonesiaprevalensitertinggipada
umur lebih dari75 tahun yaitu
sebanyak54,8% padaperempuan
27,5% dan laki-laki 24,1%
(Riskesdas,2013).

Osteoarthritis(OA)merupakan
penyakitdegenerativesendiakibat
pemecahan biokimia articular
tulangrawandisendisynoviallutut
sehingga kartilago sendi rusak.
Gangguaniniberkembangsecara
lambat, tidak simestris dan
noninflamasi,ditandai dengan
adanyadegenerasikartilagosendi
dan pembentukan tuang baru
(osteofit) pada bagian pinggir
sendi. Salah satu gejala
osteoarthritislututadalahadanya
nyeri lutut. Adanya nyeri lutut
menyebabkan seseorang takut
melakukan aktifitasatau gerakan
sehingga menurunkan kualitas
hidupnya(Theresia,2015).

Tindakanyangdilakukanuntuk
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mengatasi penyakit persendian
berupa terapifarmakologis dan
non farmakologis seperti
Nonsteroidal Antiinflammatory
Drugs(NSAIDs)dananalgetik(anti
nyeri) merupakan terapi yang
paling sering diberikan untuk
mengatasi keluhan penyakit
persendian,namunbeberapaefek
sampingdaripenggunanaanobat
NSAIDsdan analgetikantaralain
dyspepsia, nausea, ulcer,
pendarahan saluran pencernaan,
telinga berdengung,sakit kepala,
terlebihlagijikadikonsumsidalam
jangka waktu lama atau
penggunaanyangtidakterkontrol
karenahanyamembeliobattanpa
resep dokter. Terdapat efek
sampingdariterapifarmakologis,
mendorongparailmuankesehatan
untuk menggunakan terapi non
farmakologis untuk mengatasi
penyakit atau keluhan penyakit,
termasuk penyakit persendian.
Selain efek samping obat,juga
membutuhkan biaya yang cukup
mahal(Saifah,2018).

Terapinonfarmakologisdapat
sebagai terapi modalitas terapi
alternatif dan atau terapi
komplementer. Terapi modalitas
dan komplementeruntuk proses
penyembuhan dan pemulihan
kesehatan pasien sangat
dianjurkan karena telah terbukti
secara ilmiah. Terapi non
farmakologis dapat dipadukan
antaraterapimodalitasdanterapi
komplementer alternatif untuk
mengatasi keluhan sehingga
meningkatkan kenyaman pasien.

Aplikasi atau kompres hangat
salahsatuterapimodalitasuntuk
menurunkannyeri.Aplikasipanas
atauhangatlebihseringdigunakan
pada penyakit rematik
untukmenguranginyeri,kekakuan
spasma ototdan melancarkan
peredarandarah(Saifah,2018).

Kompres hangat jahe merah
berdampak pada peningkatan
metabolismesehinggaalirandarah
meningkat, transportasi oksigen
dan nutrisiadekuat,mengalirkan
leucocyt leukocy tsehingga
mengurangi mediator-mediator
nyeri dan nyeri berkurang. Air
hangat dapat meningkatkan
elastisitas kolagen yang
bermanfaat terhadap fleksibitas
pergerakan,membuka pembuluh
darah sehingga kandungan jahe
gingerol langsung bersikulasi
sistemik yang memberikan efek
teraupeik(Saifah,2018).

METODE
Rancangan studi kasus ini

menggunakan lembar observasi
Numeric Rating Scale sebelum
tindakan dan sesudah tindakan.
Sebelum dilakukantindakansubjek
dilakukan pengukuran awaluntuk
menentukanskalanyeri.Kemudian
dilakukanintervensikompresjahe
padapergelangankakiselama15
menitsetelahitukembalidilakukan
pengukuran skala nyeri.
Pengambilan data dilakukan 3x
sehariselama3hari,mulaitanggal
24Februari–3Juli2020selama5
kalikunjungan.Pengumpulandata
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dilakukan dengan metode
wawancara, observasi,
pemeriksaan fisik serta studi
dokumentasi.

HASIL
Studikasus inimemilih satu

keluargasebagaisatusubyekstudi
kasusyangsesuaidengankriteria
yangtelahditentukan.Subyekstudi
kasusmerupakankeluargadengan
tahap perkembangan keluarga
dewasa. Subyek merupakan
seorangibuberumur57tahun,dan
tiga anak,anak pertama sudah
meninggalkan rumah karena
menikahkiniNy.Stinggalbersama
orang tua perempuan dan dua
anaknya

Ny. S mengatakan sudah
merasakan nyerisejak 1 bulan
yang lalu,Ny.S mengatakanjika
nyer keluargamembawaNy.Ske
tukang pijit, P:Nyeri saat
digerakkan, Q: Seperti tertimpa
barang, keram, R:Lutut dan
pergelangan kaki, S:Skala 4,
T:hilang timbul, Ny. S tampak
menahan nyeriyang ada dilutut
danpergelangankakinya,menjauhi
areanyeri,Ny.Smengatakanjuga
belum mengetahuitentang factor
apasajayangmempengaruhinyeri
sendi.Kemudian saat dilakukan
observasididapatkandataobjektif
Ny.S tampakmeringiskesakitan
menahannyeri,dangelisah.

BerdasarkanStandarDiagnosis
Keperawatan Indonesia (SDKI)
2017 maka penulis mengambil
diagnosis nyeri akut (D.OO77)
sebagai prioritas diagnosa

keperawatan keluarga. Kriteria
nyeri akut dalam prioritas
diagnosiskeperawatandidapatkan
sifatmasalah:Resiko/ ancaman
kesehatan dengan skor 2/3,
Kemungkinan masalah dapat
diubah dengan skor 1,
Kemungkinan masalah dapat
dicegah Cukup:2/3,Menonjolnya
masalah:Masalah dirasakan dan
harus segera ditangani dengan
skor1 berdasarkan jumlah dari
masing-masing skor didapatkan
totalskoradalah24/6poin.

Hasil studi kasus dapat
diketahuiuntukevaluasihariRabu
29Februari2020pukul13.20WIB
setelah dilakukan implementasi
yaitu, evaluasi subjektif Ny.S
mengatakan sudah mengetahui
caramengontrolnyerisendiyang
dialaminya, Ny. S mengatakan
nyerinya sudah sangatberkurang
dariskala4menjadiskala2dan
untukdataobjektifnyaadalahNy.S
dan keluarga tampak tenang.A:
Masalah teratasi : Keluarga
mampu mengenal measalah
kesehatan tentang nyeri sendi,
keluarga mampu mengambil
keputusan, keluarga mampu
merawatanggotayangsakit,Sdr.E
melakukan kompres hangat air
rebusanjahemerahpadaibunya,
Sdr. E mampu membuat
lingkunganrumahmenjadinyaman
saat melakukan kompres pada
ibunya, keluarga bisa
memanfaatkanfasilitaspelayanan
kesehatan.
Tabel4.1SkalaNyeriSebelum dan

SesudahTindakanKompres
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hangatJaheMerah

PEMBAHASAN
Berdasarkan intervensi yang

telah ditetapkan, penulis
melakukanimplementasitindakan
keperawatankeperawatanselama
4kalikunjungan.Padatanggal24,
25,26,dan 29 Februari 2020
penulis melakukan implementasi
yaitu mengajarkan tata cara
mengurangi nyeri sendi dengan
caramemberikankompreshangat
airrebusanjahemerahpadasendi,
kompres hangatinidilakukan di
daerah kedua lutut dan kedua
pergelangan kakidengan 3 kali
kompresan dalam seharidalam
waktu 15 menit menggunakan
washlap dengan 100 gram jahe
merah dan 1 literairyang telah
direbussampaimendidih.

Halinisesuaidenganpenelitian
yang dilakukan olehSaifah,2018
untukmenguranginyerisendisalah
satutindakanyangdilakukanyaitu
kompreshangatairrebusanjahe
merahyangberfungsimelancarkan
sirkulasidarah karena didalam
jahemerahmempunyaikandungan
minyak atsiriyang paling tinggi
yang berfungsi sebagai anti
inflamasi,menurunkan kekakuan

dan nyeridibandingkan varietas

jaheyanglain,sehinggakompres
denganrebusanjahemerahefektif
dalam menurunkan nyeri sendi
pada pasien
osteoarthritis.Berdasarkan
penjelasandiatasmakatidakada
kesenjanganantarateoridarijurnal
(Saifah,2018)dimanamelakukan
kompreshangatairrebusanjahe
merahsangatefektifpadapasien
nyerisendi.

Menurut penelitian yang
dilakukanSaifah,(2018)kompres
jahe hangat merah merupakan
metode untuk mengurangirasa
nyeripadasendi.Berdasarkanhasil
evalusi keperawatan yang
dilakukan terjadipenurunan nyeri
dariskala4menjadiskala2,halini
sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Saifah, (2018)
bahwaadapenurunanskalanyeri
sebelum dan sesudah dilakukan
tindakan kompres hangat jahe
merah. Hasilstudikasus yang
dilakukan di desa Pucung,
Karanganyar diketahui bahwa
setelah dilakukan tindakan
intervensi keperawatan dengan
pemberian kompres hangatjahe

Haridan
Tanggal

Waktu
Pengukuran

(WIB)

Skala
Sebelum
Tindakan

Sesudah
Tindakan

Selasa,
25
Februari
2020

10:00 4 3

Rabu,26
Februari
2020

08:30 3 3

Sabtu,29
Februari
2020

13:20 3 2
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merahselama3haripadaNy.S
nyerisenditeratasi.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasilstudikasus

danpembahasanmengenaiterapi
kompres terhadap pasien
osteoarthritis di wilayah kerja
Puskesmas Gondangrejo
KabupatenKaranganyarHasilstudi
menunjukkan bahwa pengelolaan
asuhankeperawatanpadapasien
Osteoathritis dalam tahap
perkembangan keluarga dengan
masalah keperawatan nyeriakut
yang dilakukan tindakan
keperawatanterapikompresjahe
selama 5 kalikunjungan pada
tanggal24 -29 Februari2020,
makadiperolehhasiltercapainya5
fungsi perawatan kesehatan
keluarga,dimana ada perubahan
sebelum dan sesudah dilakukan
tindakan kompres hangat air
rebusanjahemerahpadaNy.Sdan
hasil yang didapatkan Ny. S
mengatakan nyeriberkurang dari
skala 4 menjadi skala 2.
Rekomendasi tindakan terapi
kompres jahe efektif dilakukan
padapasienosteoarhtritis.

SARAN
1.BagiPerawat

Dapat meningkatkan kualitas
dan profesionalisme perawat
dalam memberikan asuhan
keperawatan keluarga tahap
perkembangan keluarga
dewasa.

2.BagiInstitusiPendidikan

Dapat digunakan sebagai
referensiuntuk meningkatkan
ilmu pengetahuan khusunya
dibidang ilmu keperawatan
keluarga tahap perkembangan
keluargadewasa.

3.Bagi Institusi Pelayanan
Kesehatan(Puskesmas)
Untukmeningkatkanpelayanan
kesehatan kepada masyarakat
dansebagaibahanacuanagar
tercapainya derajatkesehatan
yangoptimal.

4.BagiKeluarga
Untuk menambah wawasan
bagikeluargatentangkompres
hangat jahe merah untuk
mengatasinyeripadakeluarga
dewasa.

5.BagiPenulis
Digunakanuntukmeningkatkan
keterampilan asuhan
keperawatan keluarga pada
tahap perkembangan keluarga
dewasa
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