
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Keluarga 

1. Definisi Keluarga 

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih 

memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai 

sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih 

mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena 

perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. Keluarga yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah disebut keluarga batih 

(Soerjono, 2004). 

Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama dengan keterkaitan aturan, emosional dan individu yang 

mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari 

keluarga (Freidman, 2004). Keluarga adalah unit terkecil dari suami, 

istri, anaknya, atau ibu dan anaknya (Suprajitno, 2004). 

Keluarga menurut Jhonson (2009), member pandangan tentang 

definisi keluarga yang berorientasi kepada tradisi, yaitu: 

a. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan 

perkawinan, darah maupun adopsi. 

b. Anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam 

satu rumah tangga atau jika mereka hidup secara terpisah 
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mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai 

rumah mereka. 

c. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama 

lain dalam peran social keluarga seperti halnya peran sebagai 

suami istri, peran ayah sebagai ibu, peran anak laki-laki dan 

anak perempuan. 

d. Keluarga bersama-sama menggunakan kultur yang sama yaitu: 

kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik 

tersendiri.  

 

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

konsep keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama yang memiliki hubungan darah dan saling ketergantungan.  

 

2. Fungsi keluarga 

a. Fungsi agama 

Keluarga sebagai tatanan sosial terkecil dalam masyarakat. 

Keluarga berperan untuk membentuk generasi masyarakat yang 

agamis, yang beriman, dan percaya terhadap keberadaan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

b. Fungsi sosial 

Keluarga sebagai basis untuk membentuk generasi yang mengerti 

aturan sosial. Mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat, 
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mengenai aturan-aturan tak baku bagaimana cara bersosialisasi 

terhadap sesama manusia, bagaimana menghargai alam, dan 

kehidupan sosial. Diharapkan anak-anak, sebagai generasi penerus 

dari sebuah keluarga, diberikan pendidikan mengenai tingkah laku 

sesuai dengan fase perkembangan mereka. 

 

c. Fungsi cinta kasih 

Dalam satu keluarga, diharapkan akan saling memberikan 

perhatian dan kasih sayang. Dengan berlimpahnya kasih sayang, 

diharapkan akan terbentuk manusia-manusia yang memiliki 

kecerdasan emosional yang baik sehingga tercipta keluarga yang 

berkualitas, dan seterusnya akan terbentuk generasi-generasi yang 

berkualitas sehingga akan menciptakan suasana yang nyaman 

dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. 

 

d. Fungsi perlindungan 

Keluarga menjadi satu tempat yang memberikan perlindungan 

yang nyaman bagi anggotanya. Melindungi setiap anggotanya dari 

tindakan-tindakan yang kurang baik. Sehingga anggota keluarga 

merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak 

menyenangkan. 
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e. Fungsi ekonomi 

adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan 

dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari 

sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 

pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga di masa datang. 

 

f. Fungsi pendidikan 

Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak-anak 

generasi penerusnya.  Sebuah keluarga idealnya mampu menjadi 

tempat dimana terjadi interaksi yang mendidik. Suami terhadap 

istri, atau orang tua terhadap anak-anaknya. Memberikan 

pendidikan pada anak-anak  sesuai dengan tahapan usia adalah 

salah satu fungsi pendidikan dalam sebuah keluarga.Fungsi 

pendidikan ini dapat diaplikasikan dengan cara menyekolahkan 

anak-anaknya sesuai dengan perkembangan usia. Diharapkan, 

dengan diberikan pendidikan melalui sekolah, anak-anak akan 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perkembangan tingkah 

laku sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. 
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g. Fungsi pelestarian lingkungan 

Seperti fungsi-fungsi lainnya, fungsi pelestarian lingkungan 

merupakan satu dari delapan fungsi keluarga. Dalam fungsi ini, 

keluarga memberikan pengetahuan mengenai norma terhadap 

lingkungan sehingga diharapkan generasi penerus keluarga tersebut 

akan lebih santun terhadap alam dan lingkungannya. 

 

h. Fungsi reproduksi 

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling hakiki dalam sebuah 

keluarga karena harus dapat melanjutkan keturunannya dan yang 

diharapkan adalah keturunan yang berkualitas. Memelihara, 

membesarkan anak, dan merawat keluarga juga termasuk dalam 

fungsi reproduksi ini. 

 

3. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan 

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga 

b. Mengambil keputusan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga 

c. Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan 

d. Memodofikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan 

keluarga 

e. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan disekitarnya bagi 

keluarga.  
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4. Tipe dan bentuk keluarga 

a. Tipe keluarga tradisional 

1) The Nuclear Family (keluarga Inti) yaitu keluarga yang 

terdiri dari suami, istri dan anak (kandung atau angkat) 

2) The Dyead Family merupakan suatu rumah tangga yang 

terdiri dari suami, istri tanpa anak 

3) Keluarga Usila yaitu keluarga yang terdiri dari suami dan 

istri yang usianya sudah lanjut, sedangkan anak sudah 

memisahkan diri 

4) The Childress merupakan keluarga tanpa anak karena telat 

menikah, bisa dikarenakan mengejar karir dan pendidikan 

5) The Extended family merupakan keluarga yang terdiri dari 

keluarga inti ditambah keluarga lain seperti paman, bibi, 

kakek, nenek, dll 

6) Single parent (orang tua tunggal) yaitu keluarga yang  

terdiri dari satu orang tua dan anak (kandung atau angkat) 

7) Commuter family, kedua orang tua bekerja diluar kota dan 

hanya bisa berkumpul pada saat hari minggu saja 

8) Single Adult living alone yaitu suatu rumah tangga yang 

terdiri dari satu orang dewasa. 
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b. Tipe keluarga tradisional 

1) The Unnaried teenage mother, keluarga yang terdiri dari 

satu orang dewasa terutama ibu dengan anak dari hubungan 

tanpa nikah 

2) The Step Parent Family merupakan keluarga dengan orang 

tua tiri 

3) Commune family, lebih dari satu keluarga tanpa pertalian 

darah yang hidup serumah 

4) The Non Marrital Heterisexual Cohabiting Family 

merupakan keluarga yang hidup bersama, berganti-ganti 

pasangan tanpa menikah 

5) Gay and Lesbian Family merupakan seorang yang 

mempunyai persamaan sex tinggal serumah sebagaimana 

suami istri 

6) Cohabitating Couple merupakan orang dewasa yang hidup 

di luar ikatan perlawinan karena alas an tertentu 

7) Group Marriage Family merupakan beberapa orang dewasa 

yang telah merasa saling menikah, berbagai sesuatu 

termasuk sex, tinggal dalam satu rumah sebagaimana 

sepasang suami istri. 

 

5. Tahap dan perkembangan keluarga 

a. Tahap I (pasangan baru atau keluarga baru/beginning family) 
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Keluarga baru dimulai saat masing-masing individu laki-laki dan 

perempuan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan 

meninggalkan keluarga masing-masing. Dua orang yang 

membentuk keluarga baru membutuhkan penyesuaian peran dan 

fungsi. 

Tugas perkembangannya: 

1) Membina hubungan intim dan memuaskan 

2) Membina hubungan dengan keluarga lain, teman dan 

kelompok social 

3) Mendiskusikan rencana mempunyai anak 

 

b. Tahap II (keluarga dengan kelahiran anak pertama/child bearing 

family) 

Dimulai sejak hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan 

berlanjut sampai anak berumur 30 bulan atau 2,5 tahun. 

Tugas perkembangannya: 

1) Persiapan menjadi orang tua 

2) Adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran, 

interaksi, hubungan sexual dan kegiatan 

3) Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan 

pasangan 
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c. Tahap III (keluarga dengan anak pra sekolah/familiesh with 

preschool) 

Tahap ini dimuai saat anak pertama berumur 2,5 tahun dan 

berakhir saat anak berusia 5 tahun.  

Tugas perkembangannya: 

1) Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan 

tempat tinggal, privasi dan rasa aman 

2) Membantu anak untuk bersosialisasi 

3) Beradaotasi dengan anak yang baru lahir, sementara 

kebutuhan anak yang lain harus terpenuhi 

4) Mempertahankan hubungan yang baik didalam keluarga 

maupun masyarakat 

5) Pembagian waktu untuk individu, pasangan dengan anak 

6) Pembagiian tanggungjawab anggota keluarga 

7) Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh kembang 

 

d. Tahap IV (keluarga dengan anak usia sekolah/family with children) 

Tahap ini dimulai saat anak berusia 6 tahun dan berakhir pada saat 

anak berusia 12 tahun.  

Tugas perkembangannya; 

1) Membantu sosialisasi anak dengan tetangga, sekolah dan 

lingkungan 

2) Mempertahankan keintiman pasangan 
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3) Memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin 

meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan 

kesehatan 

 

e. Tahap V (keluarga dengan anak remaja/families with teenagers) 

Tahap ini dimuli pada anak berusia 13 tahun dan berakhir 6 sanpai 

7 tahun kemudian. Tujuannya untuk memberikan tanggung jawab 

serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan diri 

menjadi orang dewasa. 

Tugas perkembangannya: 

1) Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung 

jawab 

2) Mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga 

3) Mempertahankan komunikasi yang terbuka antara anak 

dengan orang tua 

4) Perubahan sistem peran dan peratutan untuk tumbuh 

kembang keluarga 

 

f. Tahap VI (keluarga dengan anak dewasa/pelepasan) 

Tahap ini dimulai dengan anak pertama mulai meninggalkan 

rumah dan berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. 

Tugas perkembangannya: 

1) Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar 
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2) Mempertahankan keintiman pasangan 

3) Membantu orang tua memasuki masa tua 

4) Membantu anak untuk mandiri di masyarakat 

5) Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga 

 

g. Tahap VII (keluarga dengan usia pertengahan) 

Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan 

rumah dan berakhir pada saat pension atau salah satu pasangan 

meninggal. 

Tugas perkembangannya; 

1) Mempertahankan kesehatan 

2) Mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan 

teman sebaya dan anak-anak 

3) Meningkatkan keakraban pasangan. 

 

h. Tahap VIII (keluarga usia lanjut) 

Dimulai saat pendiun sampai dengan salah satu pasangan 

meninggal dan keduanya meninggal. 

Tugas perkembangannya: 

1) Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan 

2) Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, 

kekuatan fisik dan pendapat 

3) Mempertahankan keakraban suami/istri dan saling merawat 
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4) Mempertahankan hubungan dengan anak dan social 

masyarakat 

5) Melakukan life preview 

6) Mempertahankan penataan yang memuaskan merupakan 

tugas utama keluarga pada tahap ini. 

 

6. Struktur keluarga 

a. Patrilineal 

Adalah keluarga sedarah terdiri atas sanak saudara sedarah dalam 

beberapa generasi, dimana hubungan ini disusun melalui garis 

keturunan ayah. 

b. Matrilineal 

Adalah keluarga sedarah atas sanak saudara sedarah dari beberapa 

generasi, dimana hubungan ini disusun melalui garis keturunan ibu. 

c. Matrilokal 

Adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah 

dari istri. 

d. Patrilokal 

Adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah 

dari suami. 

e. Keluarga kawinan 
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Adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan 

keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian dari 

keluarga karena adanya hubungan suami istri. 

 

7. Struktur peran keluarga 

Peran formal terdapat dalam keluarga seperti mencari nafkah, ibu 

rumah tangga, supir, manajer, tukang masak, dll. 

Pern informal bersifat implist biasanya tidak tampak dipermukaan 

dan di mainkan hanya untuk keseimbangan dalam keluarga seperti: 

sebagai pendorong, pengharmonis, pendamai, penghalang, penyalah, 

pencari pengangkitan atau sahabat.  

 

8. Proses dan strategi koping keluarga 

a. Stressor keluarga yang dialami oleh keluarga yang berkaitan 

dengan ekonomi dan social, apakah keluarga memastikan lamanya 

dan kekuatan dari stressor yang dialami oleh keluarga, apakah 

keluarga mampu menghadapi stressor tersebut dan ketegangan 

setiap hari. 

b. Apakah keluarga mampu bertindak berdasarkan penelitian yang 

objektif dan realisis terhadap situasi yang mendukung stress. 

c. Bagaimana keluarga bereaksi terhadap situasi yang mendukung 

stress, strategi koping yang bagaimana yang akan diambil keluarga, 

apakah setiap anggota keluarga mempunyai koping yang berbeda-
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beda, koping eksternal dan internal yang diajarkan apakah anggota 

keluarga berbeda-beda dalam cara koping: kelompok kepercayaan 

keluarga, penggunaan humor, self evaluasi, penggunaan ungkapan, 

pengontrolan keluarga terhadap masalah, pemecahan masalah 

keluarag secara bnersama-sama. Strategi koping internal; mencari 

informasi, memelihara hubungan dengan berkomunikasi, mencari 

dukungan social.  

 

9. Keluarga sebagai klien 

Keluarga merupakan sekelompok individu yang berhubungan erat 

secara terus menerus dan terjadi interaksi satu sama lain baik secara 

perorangan maupun secara bersama-sama, di dalam lingkungannya 

sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Keluarga dalam fungsinya 

mempengaruhi dan lingkup kebutuhan dasar manusia dapat dilihat 

pada Hirarki Kebutuhan Dasar Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, rasa 

aman dan nyaman, dicintai dan mencintai, harga diri dan aktualisasi 

diri. Beberapa alasan yang menyebabkan keluarga merupakan salah 

satu fokus pelayanan keperawatan yaitu: 

a. Keluarga adalah unit utama dalam masyarakat dan merupakan 

lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat 

b. Keluarga sebagai suatu kelompok dapat menimbulkan, mencegah, 

memperbaiki atau mengabaikan masalah kesehatan dalam 
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kelompoknya sendiri. Hampir setiap masalah kesehatan mulai dari 

awal sampai pada penyelesaiannya akan dipengaruhi keluarga.  

c. Keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan kesehatan 

seluruh anggota keluarga. 

d. Masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan. Penyakit pada 

salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota 

keluarga tersebut. Peran dari anggota-anggota keluarga akan 

mengalami perubahan, bila salah satu angota menderita sakit. 

Disisi lain status kesehatan dari klien juga sebagian akan 

ditentukan oleh kondisi keluarganya dalam merawat 

 

10. Peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan kesehatan 

keluarga 

Asuhan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik maupun 

mental, keterbatasan pengetahuan serta kurang kemauan menuju 

kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. 

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, 

pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan serta pemeliharaan 

kesehatan, dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan utama 

(Primary Health Care) untuk memungkinkan setiap orang mencapai 

kemampuan hidup sehat dan produktif.  
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B. Masalah Kesehatan 

1. Pengertian Myalgia 

Myalgia merupakan gejala dari banyak penyakit dan gangguan 

pada tubuh. Myalgia yang terjadi tanpa riwayat trauma mungkin 

disebabkan oleh infeksi virus. Myalgia yang berlangsung dalam waktu 

yang lama menunjukkan myopati metabolik, defisiensi nutrisi atau 

sindrom fatigue kronik. 

Myalgia adalah suatu keadaan dimana badan terasa pegal-pegal 

karena diakibatkan oleh olahraga yang menyebabkan tubuh meregang 

terlalu banyak.  

 

2. Anatomi fisiologi 

Otot membentuk 43% berat badan; > 1/3-nya mrpkn protein tubuh &  

½-nya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat  

Proses vital di dlm tubuh (spt. Kontraksi jantung, kontriksi pembuluh 

darah, bernapas, peristaltik usus) terjadi krn adanya aktivitas otot  

Fungsi Sistem Otot Rangka: 

1. Menghasilkan gerakan rangka. 

2. Mempertahankan sikap & posisi tubuh. 

3. Menyokong jaringan lunak. 

4. Menunjukkan pintu masuk & keluar saluran dlm sistem tubuh. 

5. Mempertahankan suhu tubuh; kontraksi otot:energi  panas  

3 Tipe jaringan otot: 
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a. Otot polos 

memiliki 1 inti yg berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom 

(involunter), serat otot polos (tidak berserat), terdapat di organ 

dalam tubuh (viseral), sumber Ca2+ dari CES, sumber energi 

terutama dr metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, kadng 

mengalami tetani, tahan thd kelelahan  

 

b. Otot rangka 

memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik 

(volunter), melekat pada tulang, sumber Ca2+ dari retikulum 

sarkoplasma (RS), sumber energi dr metabolisme aerobik & 

anaerobik, awal kontraksi cepat, mengalami tetani, & cepat lelah  

c. Otot jantung 

memiliki 1 inti yg berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom 

(involunter), serat otot berserat, hanya ada di jantung, sumber Ca2+ 

dari CES & RS, sumber energi dr metabolisme aerobik, awal 

kontraksi lambat, tdk mengalami tetani, & tahan terhadap 

kelelahan.  

3. Etiologi 

a. Myalgia yang disebabkan karena gangguan tidur, individu yang 

mengalami gangguan tidur sering kali mengalami nyeri otot. 

Gangguan tidur dan nyeri otot yang menyertainya mungkin 
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disebabkan oleh ansietas temporer akibat situasi yang 

menimbulkan stress, atau bisa juga kerena kebisingan. Tidak ada 

yang perlu dikhawatirkan selama tidak ada gejala lain yang 

menyertai myalgia tersebut atau jika nyerinya tidak juga 

menghilang setelah beberapa hari. Namun gangguan tidur yang 

berkepanjangan dapat mengindkasikan gangguan yang serius 

seperti depresi yang memerlukan penanganan tenaga 

profesional.Ketidakseimbangan hormon menyebabkan myalgia 

b. Ketidakseimbangan hormon terjadi manakala salah satu hormon 

reproduktif tidak lagi bekerja secara fungsional. Akibatnya, tubuh 

beralih menggunakan persediaan high-test hormone-nya,adrenalin, 

yang biasanya dipakai untuk mekanisme “flight or fight” pada 

situasi darurat. Penyalahgunaan adrenalin secara kronis oleh tubuh 

akan mengarah kepada berbagai gangguan seperti nyeri otot 

persistent yang disebut fibromyalgia kronis. 

c. Defisiensi vitamin juga dapat menyebabkan myalgia , Myalgia 

dapat juga disebabkan oleh diet dan gaya hidup yang tidak sehat. 

Vitamin memainkan peranan penting dalam kesehatan secara 

keseluruhan. Vitamin D yang secara alami dapat diperoleh dalam 

jumlah melimpah dengan berjemur di sinar matahari pagi, turut 

berperan dalam membantu absorpsi kalsium. Defisiensi vitamin D 

sering ditemui pada kelompok masyarakat yang sebagian besar 

melakukan aktivitasnya di dalam ruangan. Vitamin B12 berperan 
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dalam produksi sel darah merah, perkembangan saraf, dan 

metabolisme karbohidrat, lemak serta protein. Vitamin ini banyak 

ditemukan pada daging, ikan dan produk susu. Kekurangan vitamin 

tidak hanya dapat menimbulkan terjadinya myalgia, namun juga 

mengarah kepada gangguan kesehatan yang lebih serius. 

d. Obat-obatan yang menginduksi myalgia, Kelompok obat tertentu 

seperti statin (penurun kadar kolesterol) memiliki efek samping 

berupa nyeri otot. Hal ini khususnya terjadi ketika pasien mulai 

mengkonsumsi obat tersebut atau ketika dosisnya mulai dinaikkan. 

Pada beberapa kasus, nyeri otot yang terjadi ketika sedang 

mengkonsumsi obat ini dapat juga menunjukkan bahwa otot-otot 

sedang mengalami kehancuran – suatu situasi yang dapat mengarah 

kepada gagal ginjal dan bahkan mengancam nyawa. 

e. Myalgia akibat penyakit autoimun, Penyakit autoimun seperti 

rheumatoid arthritis dan lupus merupakan kondisi dimana sistem 

imun menyerang jaringan/organ tubuh. Selain myalgia, penyakit 

autoimun umumnya juga disertai gejala berupa nyeri tekan pada 

otot, kehilangan massa otot dan ruam. 

 

4. Patofisiologi 

Gejala umum nyeri otot ini, di samping rasa sakit, adalah 

pembengkakan pada otot. setelah latihan yang menyebabkan nyeri 

yang sangat parah, otot tampak lebih besar dari sebelumnya. Namun 
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ini terjadi bukan karena massa otot yangmeningkat, tetapi lebih karena 

otot mengalami peradangan sebagai responterhadap kerusakan 

mikroskopis pada otot. 

a. Peranan Asam Laktat pada Otot Asam laktat sangat penting karena 

memungkinkan tubuh untuk mengubah glikogen menjadi energi 

tanpa perlu kehadiran oksigen, seperti glikolisis aerobik normal 

(proses dimana tubuh menggunakan glikogen untuk energi). 

Dengan mengubahnya menjadi asam laktat dan bukannya ATP 

seperti biasa, ketika tidak ada oksigen yang banyak 

tersedia, bukan hanya beberapa detik. Setelah tubuh memiliki 

cukup cadangan oksigen, glikogen dapat kembali dikonversi ke 

ATP dan asam laktat dapat dikonversi kembali menjadi glukosa 

oleh hati dan jaringan lain yang akan digunakan kemudian. Hal ini 

membuat penggunaan glikogen jauh lebih efisien ketika tubuh 

kekurangan pasokan oksigen 

 

5. Tanda dan Gejala 

a. Nyeri sendi 

b. Kekakuan 

c. Kelelahan 

d. Gejala neurologis (mati rasa, tremor, gangguan penglihatan, telinga 

berdenging) 
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6. Penatalaksanaan umum 

a. Penting untuk mencari penyakit yang menyebabkan gejala myalgia 

untuk kemudian diobati berdasarkan penyakit yang mendasarinya 

b. Posisikan otot secara relaksasi, misalnya jika otot lengan yang 

nyeri, jangan mengangkat tangan melawan gravitasi 

c. Mengistirahatkann otot yang sakit dan banyak minum air putih 

d. Olahraga teratur 

e. Oleskan cream analgetik 

f. Dengan menggunakan pemijatan atau dengan kompres hangat 

untuk mengurangi pegal-pegal dan nyeri  

g. Diit rendah lemak dan tinggi serat 

h. Pendidikan, penyuluhan tentang penyakit dan cara pengobatannya 
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7. Pathways 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Friedman, 2010) 

Reaksi peradangan 

Kurangnya informasi 

tentang penyakit nyeri 

Synovial metabolik 

Kartilago nefrosis 

pannus 

Kerusakan kartilago  dan 

tulang 

Hambatan nutrisi pada 

kartilago artikularis 

Deficit pengetahuan 

Infiltrasi kedalam os. 

subrondria 

Erosi kartilago 

Hilangnya kekuatan otot 

Ankilosis tulang 

Tendon dan ligament 

melemah 

Ankilosis fibrosa 

Adhesi pada permukaan 

sendi 

Kekakuan sendi 

Factor penyebab, infeksi dengan kecenderungan virus 

Resiko cidera 

Ketidakmampuan 

anggota keluarga 

merawat anggota 

keluarga yang sakit 

Ketidakmampuan 

keluarga mengenal 

masalah 

Gangguan mobilitas fisik 

Ketidakmampuan 

keluarga memanfaatkan 

fasilitas kesehatan 

Ketidakmampuan 

mengambil 

keputusan 

Ketidakmampuan 

anggota keluarga 

memodifikasi 

lingkungan 
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8. Fokus intervensi 

A. Diagnosa keperawatan 

1) Gangguan mobilitas fisik 

2) Nyeri 

3) Defisit pengetahuan 

4) Defisit perawatan diri 

5) Resiko cidera 

 

B. Intervensi 

1. Gangguan mobilitas fisik 

Tujuan:  

 Setelah dilakukan pertemuan 3 kali tatap muka masalah 

mobilitas fisik dapat diminimalkan dengan criteria hasil: 

1. Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

dengan masalah myalgia 

intervensi: 

a. Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah myalgia 

1) Jelaskan kepada keluarga mengenai myalgia 

2) Diskusikan dengan keluarga tentang penyebab 

myalgia 
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3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

pada keluarga 

4) Beri reinforcement positif atas jawaban yang benar 

 

b. Ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan dengan 

masalah myalgia 

1) Diskusikan dengan keluarga dalam mengambil 

keputusan dengan tindakan masalah myalgia 

2) Motivasi dengan keluarga untuk mengambil 

keputusan mengenai nyeri yang di alami penderita 

3) Evaluasi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

4) Beri reinforcement positif jika jawaban benar 

 

c. Ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga 

dengan masalah myalgia 

1) Diskusikan dengan keluarga cara perawatan pada 

anggota keluarga dengan masalah myalgia 

2) Evalusi kembali penjelasan yang telah disampaikan 

3) Beri reinforcement jika jawaban benar 

 

d. Ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan 

untuk anggota keluarga dengan masalah myalgia 
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1) Diskusikan dengan keluarga bagaimana lingkungan 

yang nyaman dan aman bagi penderita myalgia 

2) Modifikasi lingkungan keluarga untuk penderita 

myalgia 

3) Motivasi kembali agar keluarga menjelaskan 

kembali penjelasan yang telah disampaikan 

4) Beri reinforcement positif atas jawaban yang benar 

 

e. Ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas 

kesehatan 

1) Diskusikan dengan keluarga tempat-tempat 

pelayanan kesehatan yang ada 

2) Diskusikan dengan keluarga tentang manfaat 

pelayanan kesehatan serta menyarankan supaya 

dating ke pelayanan kesehatan yang ada 

3) Evaluasi kembali tentang penjelasan yang telah 

diberikan tentang manfaat fasilitas kesehatan 

4) Berikan reinforcement positif atas jawaban benar. 
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