
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang Masalah 

Visi pembangunan kesehatan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia adalah Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan. Visi 

ini dituangkan menjadi 4 misi yaitu (1) Meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan 

masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan 

menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu 

dan berkeadilan, (3) menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya 

kesehatan, serta (4) Menciptakan tata kelola keperintahan yang baik.  

Salah satu aspek yang penting dalam keperawatan adalah keluarga. 

Keluarga unit terkecil dalam masyarakat merupakan klien keperawatan 

atau penerima asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada keluarga 

merupakan asuhan keperawatan komunitas yang bertujuan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan keluarga.Dalam sebuah keluarga biasanya 

dijumpai lebih dari satu permasalahan kesehatan. Misalnya adalah 

keluarga Bp. J, di dalam keluarga ini terdapat tiga masalah kesehatan yaitu 

nyeri pada otot. 

Nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun 

berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi 

AsuhanKeperawatan Keluarga..., NOVITA DWI PUTRIANA, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



 
 

seseorang dan eksistensinya diketahui  bila seseorang pernah 

mengalaminya (Tamsuri, 2007).  

  Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau 

potensial menyebabkan kerusakan jaringan (Perry & Potter, 2005). 

  Nyeri bisa terdapat pada beberapa bagian tubuh manusia salah 

satunya yaitu nyeri pada otot dan daerah leher maupun persendian. Nyeri 

otot merupakan suatu keadaan dimana badan terasa pegal-pegal karena 

diakibatkan oleh aktivitas yang berlebihan.  

 WHO tahun 2013 melaporkan nyeri otot (muskuloskeletal) adalah 

penyakit akibat aktivitas yang berlebih dengan pekerjaannya dan 

diantaranya adalah gangguan otot sebanyak 16%. Ini dapat terjadi pada 

beberapa bagian tubuh seperti daerah pinggang, leher, bahu, lengan dan 

pergelangan tangan. Gangguan otot pada ekstremitas atas merupakan dua 

per tiga dari seluruh gangguan otot karena aktivitas terlalu banyak.  

 Setidaknya hampir semua orang dipastikan pernah mengalami 

nyeri otot, satu atau dua kali dalam hidupnya. Nyeri otot  merupakan 

penyakit yang diderita oleh sebagian besar orang di Indonesia. Pada awal 

tahun 2014, 66 dari 1.053 orang terkena nyeri pada otot, Hal ini terjadi 

karena adanya kesalahan postur tubuh dalam waktu yang lama. 

Di Jawa Tengah tahun 2013 dan berdasarkan data yang diperoleh 

dari Dinas kesehatan prevalensi penderita nyeri otot tidak tercatat dalam 

10 kategori penyakit terbanyak.  
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Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas 

prevalensi penderita nyeri otot tidak tercatat dalam 10 kategori penyakit 

terbanyak 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Kalibagor 2013 

prevalensi orang mengalami nyeri pada otot sebanyak 343 orang,  

sedangkan pada bulan Januari-Mei 2014 prevalensi 174 orang mengalami 

nyeri pada otot. 

Pada kasus nyeri otot ini salah satu di picu oleh rendahnya 

kepedulian masyarakat dalam mengatasi berbagai resiko yang 

menimbulkan nyeri otot melalui pola hidup yang sehat. Nyeri otot atau 

myalgia yang terjadi tanpa riwayat trauma mungkin disebabkan oleh 

infeksi virus.  Myalgia yang berlangsung dalam waktu yang lama dapat 

mengakibatkan myopati metabolik, defisiensi nutrisi atau sindrom fatigue 

kronik.   

Peran klien dan keluarga lebih difokuskan untuk menjalankan lima 

tugas keluarga yaitu mengenal masalah kesehatan, membuat keputusan 

tindakan kesehatan yang tepat, memberi perawatan kepada anggota 

keluarga yang sakit, mempertahankan atau menciptakan suasana rumah 

yang sehat, mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas 

kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan data adanya pravelensi kasus nyeri otot atau myalgia  

dipuskesmas yang cukup banyak dan kecenderungan tahun 2014 yang 

terus megalami peningkatan maka penulis ingin memaparkan asuhan 
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keperawatan keluarga pada penderita myalgia dengan judul “Asuhan 

Keperawatan Keluarga Dengan Fokus Utama Anggota Keluarga 

Menderita Myalgia”. Penulis akan melakukan asuhan keperawatan 

keluarga secara komprehensif dan sistematis.  

 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu menerapkan asuhan keperawatan komunitas pada keluarga 

Bp. J khususnya Bp. J secara komprehensif.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan laporan ini yaitu untuk memaparkan 

hasil:  

a. Data keluarga Bp. J dengan Myalgia 

b. Analisa data hasil pengkajian dan diagnosa keperawatan 

keluarga pada keluarga Bp. J dengan Myalgia 

c. Penerapan rencana tindakan keperawatan pada Bp. J dengan 

Myalgia 

d. Implementasi keperawatan pada keluarga Bp. J dengan 

Myalgia 

e. Evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah 

dilakukan pada keluarga Bp. J dengan Myalgia 

f. Pendokumentasian terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan 

pada keluarga Bp. J dengan Myalgia. 
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C. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada kasus ini dilakukan dengan cara: 

1. Observasi partisipasif 

Dalam melakukan asuhan keperawatan ini penulis berinteraksi secara 

langsung dengan klien sehingga terjadi suatu komunikasi terapeutik. 

Partisipasi Bp. J sangat mendukung dalam proses keperawatan ini. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung 

kepada Bp. J 

3. Kepustakaan 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali sumber-sumber 

pengetahuan melalui buku (browsing/telusuri internet) yang berkaitan 

dengan asuhan keperawatan pada klien.  

4. Studi dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan 

tentang kasus yang diderita oleh klien yang terdapat pada format yang 

ada. 

5. Pemeriksaan fisik 

Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa keadaan fisik klien 

dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi serta mengukur 

tekanan darah.  
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D. Tempat dan Waktu 

Asuhan keperawatan ini dilakukan pada Keluarga Bp. J di Desa 

Kalicupak Kidul Rt 6 Rw 1 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas 

pada Hari Selasa, tanggal 3-4 juni 2014. 

 

E. Manfaat Penulisan 

Hasil laporan kasus ini diharapkan dapat memberikan praktis 

dalam keperawatan yaitu sebagai panduan perawat dalam pengelolaan 

kasus Myalgia. Juga diharapkan menjadi informasi bagi tenaga kesehatan 

lain terutama dalam pengelolaan kasus yang bersangkutan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan sistematika sebagai 

berikut:  

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakan masalah, 

tujuan penulisan,    pengumpulan data, tempat dan waktu, 

manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan pustaka, membahas tentang pustaka pustaka 

yang terkait dengan masalah dan pemecahannya. 

BAB III : tinjauan kasus, membahas tentang tinjauan kasus 

BAB IV : pembahasan yang meliputi Pengkajian, Diagnosa 

Keperawatan, Rencana Tindakan, Implementasi, Evaluasi 

BAB V : Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran 
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