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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Keluarga 

1. Pengertian 

Friedman, (2010) mendefinisikan keluarga adalah unit dari 

masyarakat dan merupakan ,‟lembaga‟ yang memengaruhi kehidupan 

masyarakat. Dalam masyarakat, hubungan yang erat antara anggotanya 

dengan keluarga sangat menonjol sehingga keluarga sebagai 

lembaga/unit layanan perlu diperhitungkan. 

Menurut Duval,(dalam Supartini, 2007) mengemukakan bahwa 

keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan 

perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan 

mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan 

fisik, mental, emosional dan sosial setiap anggota. Bailon, (dalam 

Achjar, 2010) berpendapat bahwa keluarga sebagai dua atau lebih 

individu yang berhubungan karena hubungan darah, ikatan perkawinan 

atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama 

lain dalam peranannya dan menciptakan serta mempertahankan 

budaya. 

Keluarga adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang hidup 

bersama melalui ikatan perkawinan dan kedekatan emosi yang masing-

masing mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga (Ekasari, 

2008). 
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2. Struktur peran 

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai 

dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi 

atau status adalah posisi individu dalam masyarakat, misalnya status 

sebagai istri/suami atau anak. 

a. Peranan ayah : pencari nafkah, pelindung dan pemberi rasa aman, 

kepala keluarga, sebaagai anggota dari kelompok sosialnya serta 

sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. 

b. Peranan ibu : mengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik 

anak-naknya, pelindung dan sebagai salah satu anggota kelompok 

dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari 

lingkungannya, serta bisa berperan sebagai pencari nafkah 

tambahan dalam keluarga. 

c. Peranan anak : melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan 

tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial dan spiritual. 

3. Tipe Keluarga Menurut Allender dan Spradley (2008) 

a. Keluarga tradisional 

1) Keluarga Inti (Nuclear Family) yaitu keluarga yang terdiri 

dari suami, istri, dan anak kandung atau anak angkat. 

2) Keluarga besar (extended family) yaitu keluarga inti 

ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai hubungan 

darah, misalnya kakek, nenek, paman, dan bibi. 
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3) Keluarga dyad yaitu rumah tangga yang terdiri dari suami 

istri tanpa anak. 

4) Single parent yaitu rumah tangga yang terdiri dari satu orang 

tua dengan anak kandung atau anak angkat, yang disebabkan 

karena perceraian atau kematian. 

5) Single adult yaitu rumah tangga yang hanya terdiri 

dariseorang dewasa saja. 

6) Keluarga usia lanjut yaitu rumah tangga yang terdiri dari 

suami istri yang berusia lanjut. 

b. Keluarga non tradisional 

1) Commune family yaitu lebih dari satu keluarga tanpa 

pertalian darah hidup serumah. 

2) Orang tua (ayah/ ibu) yang tidak ada ikatan perkawinan dan 

anak hidup bersama dalam satu rumah. 

3) Homoseksual yaitu dua individu yang sejenis kelamin hidup 

bersama dalam satu rumah tangga. 

4. Tahap dan siklus tumbuh kembang keluarga menurut Duval 2008 dan 

Friedman 2007, ada 8 tahap tumbuh kembang keluarga, yaitu : 

a. Tahap I : Keluarga Pemula 

Keluarga pemula merujuk pada pasangan menikah/tahap 

pernikahan. Tugas perkembangan keluarga saat ini adalah 

membangun perkawinan yang saling memuaskan, menghubungkan 
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jaringan persaudaraan secara harmonis, merencanakan keluarga 

berencana. 

b. Tahap II : Keluarga sedang mengasuh anak (anak tertua bayi 

sampai umur 30 bulan) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap II, yaitu membentuk 

keluarga muda sebagai sebuah unit, mempertahankan hubungan 

perkawinan yang memuaskan, memperluas persahabatan dengan 

keluarga besar dengan menambahkan peran orang tua kakek dan 

nenek dan mensosialisasikan dengan lingkungan keluarga besar 

masing-masing pasangan. 

c. Tahap III : Keluarga dengan anak usia pra sekolah (anak tertua 

berumur 2-6 tahun) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap III, yaitu memenuhi 

kebutuhan anggota keluarga, mensosialisasikan anak, 

mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi 

kebutuhan anak yang lainnya, mempertahankan hubungan yang 

sehat dalam keluarga dan luar keluarga, menanamkan nilai dan 

norma kehidupan, mulai mengenalkan kultur keluarga, 

menanamkan keyakinan beragama, memenuhi kebutuhan bermain 

anak. 
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d. Tahap IV : Keluarga dengan anak usia sekolah (anak tertua usia 6-

13 tahun) 

Tugas perkembangan keluarga tahap IV, yaitu mensosialisasikan 

anak termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan 

mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, 

mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, 

memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga, 

membiasakan belajar teratur, memperhatikan anak saat 

menyelesaikan tugas sekolah. 

e. Tahap V : Keluarga dengan anak remaja (anak tertua umur 13-20 

tahun) 

Tugas perkembangan keluarga pada tahap V, yaitu 

menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja 

menjadi dewasa dan mandiri, memfokuskan kembali hubungan 

perkawinan, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan 

anak-anak, memberikan perhatian, memberikan kebebasan dalam 

batasan tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua 

arah. 

f. Tahap VI : Keluarga yang melepas anak usia dewasa muda 

(mencakup anak pertama sampai anak terakhir yang meninggalkan 

rumah) 

Tahap ini adalah tahap keluarga melepas anak dewasa muda 

dengan tugas perkembangan keluarga antara lain : memperluas 
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siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru yang 

didapat dari hasil pernikahan anak-anaknya, melanjutkan untuk 

memperbaharui dan menyelesaikan kembali hubungan perkawinan, 

membantu orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dari suami dan 

istri. 

g. Tahap VII : Orang tua usia pertengahan (tanpa jabatan atau 

pensiunan) 

Tahap keluarga pertengahan dimulai ketika anak terakhir 

meninggalkan rumah dan berakhir atau kematian salah satu 

pasangan. Tahap ini juga dimulai ketika orang tua memasuki usia 

45-55 tahun dan berakhir pada saat pasangan pensiun. Tugas 

perkembangannya adalah menyediakan lingkungan yang sehat, 

mempertahankan hubungan yang memuaskan dan penuh arah 

dengan lansia dan anak-anak, memperoleh hubungna perkawinan 

yang kokoh. 

h. Tahap VIII : Keluarga dalam tahap pensiunan dan lansia 

Dimulai dengan salah satu atau kedua pasangan memasuki masa 

pensiun terutama berlangsung hingga salah satu pasangan 

meninggal dan berakhir dengan pasangan lain meninggal. Tugas 

perkembangan keluarga adalah mempertahankan pengaturan hidup 

yang memuaskan, menyesuaikan terhadap pendapatan yang 

menurun, mempertahankan hubungan perkawinan, menyesuaikan 
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diri terhadap kehilangan pasangan dan mempertahankan ikatan 

keluarga antara generasi. 

5. Tugas Keluarga 

Tugas keluarga merupakan pengumpulan data yang berkaitan 

dengan ketidakmampuan keluarga dalam menghadapi masalah 

kesehatan. Asuhan keperawatan keluarga mencantumkan lima tugas 

keluarga sebagai paparan etiologi/ penyebab masalah dan biasanya 

dikaji pada saat penjajagan tahap II bila ditemui data malaadapti pada 

keluarga. Lima tugas keluarga yang dimaksud adalah: 

a. Keluarga mengenal masalah, termasuk bagaimana persepsi 

keluarga terhadap tingkat keparahan penyakit, pengertian, tanda 

dan gejala, faktor penyebab dan persepsi keluarga terhadap 

masalah yang dialami keluarga. 

b. Keluarga mengambil keputusan, termasuk sejauh mana keluarga 

mengerti mengenai sifat dan luasnya masalah, bagaimana masalah 

dirasakan keluarga, bagaimana keluarga menanggapi masalah yang 

dihadapi, adakah rasa takut terhadap akibat atau adakah sifat 

negativ dari keluarga terhadap masalah kesehatan, bagaimana 

sistem pengambilan keputusan yag dilakukan keluarga terhadap 

anggota keluarga yang sakit. 

c. Keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, seperti bagaimana 

keluarga mengetahui keadaan sakitnya, sifat, dan perkembangan 
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perawatan yang diperlukan, sumber-sumber yang ada dalam 

keluarga serta sikap keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit. 

d. Keluarga memodifikasi lingkungan seperti pentingnya hygiene 

sanitasi bagi keluarga, upaya pencegahan penyakit yang dilakukan 

keluarga. Upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan 

keluarga, kekompakan anggota keluarga dalam menata lingkungan 

dalam dan lingkungan luar rumah yang berdampak terhadap 

kesehatan keluarga. 

e. Keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti 

kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan dan fasilitas 

pelayanan kesehatan, keberadaan fasilitas kesehatan yang ada, 

keuntungan keluarga terhadap penggunaan fasilitas kesehatan, 

apakah pelayanan kesehatan terjangkau oleh keluarga, adakah 

pengalaman yang kurang baik yang dipersepsikan keluarga. 

B. Konsep Batu Saluran Kemih 

1. Definisi 

 Ureterolithiasis adalah suatu keadaan terjadinya penumpukan 

oksalat, calculi (batu ginjal) pada ureter atau pada daerah ginjal. 

Ureterolithiasis terjadi bila batu ada di dalam saluran perkemihan.   

 Batu itu sendiri disebut calculi. Pembentukan batu mulai dengan 

kristal yang terperangkap di suatu tempat sepanjang saluran 

perkemihan yang tumbuh sebagai pencetus larutan urin. Calculi 

bervariasi dalam ukuran dan dari fokus mikroskopik sampai beberapa 
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centimeter dalam diameter cukup besar untuk masuk dalam pelvis 

ginjal. Gejala rasa sakit yang berlebihan pada pinggang, nausea, 

muntah, demam, hematuria. Urine berwarna keruh seperti teh atau 

merah. (Brunner and Suddarth, 2008). 

Batu ureter pada umumnya berasal dari batu ginjal yang turun ke 

ureter. Batu ureter mungkin dapat lewat sampai ke kandung kemih dan 

kemudian keluar bersama kemih. Batu ureter juga bisa sampai ke 

kandung kemih dan kemudian berupa nidus menjadi batu kandung 

kemih yang besar. Batu juga bisa tetap tinggal di ureter sambil 

menyumbat dan menyebabkan obstruksi kronik dengan hidroureter 

yang mungkin asimtomatik. Tidak jarang terjadi hematuria yang 

didahului oleh serangan kolik. (R. Sjamsuhidajat, 2011). 

Urolithiasis adalah kalsifikasi dengan sistem urinari kalkuli, 

seringkali disebut batu ginjal. Batu dapat berpindah ke ureter dan 

kandung kemih (Black, Joyce, 2007). 

2. Etiologi 

Sampai saat sekarang penyebab terbentuknya batu belum diketahui 

secara pasti. Beberapa faktor predisposisi terjadinya batu : 

a. Tubular rusak pada nefron, mayoritas terbentuknya batu. 

b. Immobilisasi. 

c. Kurang gerakan tulang dan muskuloskeletal menyebabkan 

penimbunan kalsium. 
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d. Peningkatan kalsium di plasma akan meningkatkan pembentukan 

batu. 

3. 5 infeksi saluran kemih dapat menyebabkan nekrosis 

jaringan ginjal dan menjadi inti pembentukan batu. 

a. Kurang minum : sangat potensial terjadi timbulnya pembentukan 

batu. 

b. Pekerjaan : dengan banyak duduk lebih memungkinkan terjadinya 

pembentukan batu dibandingkan pekerjaan seorang buruh atau 

petani. 

c. Iklim : tempat yang bersuhu dingin (ruang AC) menyebabkan kulit 

kering dan pemasukan cairan kurang. Tempat yang bersuhu panas 

misalnya di daerah tropis, di ruang mesin menyebabkan banyak 

keluar keringat, akan mengurangi produksi urin. 

d. Diuretik : potensial mengurangi volume cairan dengan 

meningkatkan kondisi terbentuknya Batu Saluran Kemih. 

e. Makanan, kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi kalsium 

seperti susu, keju, kacang polong, kacang tanah dan coklat. Tinggi 

purin seperti : ikan, ayam, daging, jeroan. Tinggi oksalat seperti : 

bayam, seledri, kopi, teh, dan vitamin D. 

4. Patofisiologi 

Mekanisme terbentuknya batu pada saluran kemih atau dikenal 

dengan urolithiasis belum diketahui secara pasti. Namun demikian ada 

beberapa faktor predisposisi terjadinya batu antara lain: peningkatan 
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konsentrasi larutan urin akibat dari intake cairan yang kurang serta 

peningkatan bahan-bahan organik akibat infeksi saluran kemih atau 

statis urin menjadikan sarang untuk pembentukan batu. 

Supersaturasi elemen urin seperti kalsium, fosfat dan faktor lain 

yang mendukung terjadinya batu meliputi: pH urin yang berubah 

menjadi asam, jumlah casiran  urin. Masalah-masalah dengan 

metabolisme purin mempengaruhi pembentukan batu asam urat. pH 

urin juga mendukung pembentukan batu. Batu asam urat dan cyscine 

dapat mengendap dalam urin yang alkalin, sedangkan batu oxalat tidak 

dipengaruhi oleh pH urin. 

Batu yang terbentuk dalam saluran kemih sangat bervariasi. Ada 

batu yang kecil, ada yang besar. Batu yang kecil dapat keluar lewat 

urin dan akan menimbulkan rasa nyeri, trauma pada saluran kemih dan 

akan tampak darah dalam urin; sedangkan batu yang besar dapat 

menyebabkan obstruksi saluran kemih yang menimbulkan dilatasi 

struktur, akibat dari dilatasi akan terjadi refluks urin dan akan 

menimbulkan terjadinya hidronefrosis karena dilatasi ginjal. 

Kerusakan pada srtuktur ginjal yang lama akan mengakibatkan 

kerusakan-kerusakan pada organ dalam ginjal sehingga terjadi gagal 

ginjal kronis karena ginjal tidak mampu melakukan fungsinya secara 

normal, yang mengakibatkan terjadinya penyakit gagal ginjal kronik 

yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu batu dapat mengabrasi 

dinding sehingga darah akan keluar bersama urin. 
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Gambar 2.1 Batu Ginjal 

 

(Syaifuddin, 2011) 

5. Klasifikasi 

Teori pembentukan batu renal : 

a. Teori Intimatriks 

Terbentuknya Batu Saluran Kencing memerlukan adanya substansi 

organik Sebagai inti. Substansi ini terdiri dari mukopolisakarida 

dan mukoprotein A yang mempermudah kristalisasi dan agregasi 

substansi pembentukan batu. 

b. Teori Supersaturasi 

Terjadi kejenuhan substansi pembentuk batu dalam urine seperti sistin, 

santin, asam urat, kalsium oksalat akan mempermudah terbentuknya 

batu. 
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c. Teori Presipitasi-Kristalisasi 

Perubahan pH urine akan mempengaruhi solubilitas substansi dalam 

urine. Urine yang bersifat asam akan mengendap sistin, santin dan 

garam urat, urine alkali akan mengendap garam-garam fosfat. 

d. Teori Berkurangnya Faktor Penghambat 

Berkurangnya faktor penghambat seperti peptid fosfat, pirofosfat, 

polifosfat, sitrat magnesium, asam mukopolisakarida akan 

mempermudah terbentuknya Batu Saluran Kencing. 

6. Tanda dan Gejala 

Manifestasi klinis adanya batu dalam traktus urinarius bergantung pada 

adanya obstruksi, infeksi dan edema. 

a. Ketika batu menghambat aliran urin, terjadi obstruksi, menyebabkan 

peningkatan tekanan hidrostatik dan distensi piala ginjal serta ureter 

proksimal. 

b. Infeksi (pielonefritis dan sistitis yang disertai menggigil, demam dan 

disuria) dapat terjadi dari iritasi batu yang terus menerus. Beberapa 

batu menyebabkan sedikit gejala namun secara perlahan merusak unit 

fungsional (nefron) ginjal 

c. Nyeri yang luar biasa dan ketidak nyamanan: 

1) Batu di piala ginjal 

a) Nyeri dalam dan terus-menerus di area kastovertebral. 

b) Hematuri dan piuria dapat dijumpai. 
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c) Nyeri berasal dari area renal menyebar secara anterior dan pada 

wanita nyeri ke bawah mendekati kandung kemih sedangkan 

pada pria mendekati testis. 

d) Bila nyeri mendadak menjadi akut, disertai nyeri tekan di area 

kostoveterbal, dan muncul mual dan muntah. 

e) Diare dan ketidaknyamanan abdominal dapat terjadi. Gejala 

gastrointestinal ini akibat dari reflex renoinstistinal dan 

proksimitas anatomi ginjal ke lambung pancreas dan usus 

besar. 

2) Batu yang terjebak di ureter 

a) Menyebabkan gelombang Nyeri yang luar biasa, akut, dan 

kolik yang menyebar ke paha dan genitalia. 

b) Rasa ingin berkemih namun hanya sedikit urin yang keluar 

c) Hematuri akibat aksi abrasi batu. 

d) Biasanya batu bisa keluar secara spontan dengan diameter batu 

0,5-1 cm. 

3) Batu yang terjebak di kandung kemih 

a) Biasanya menyebabkan gejala iritasi dan berhubungan dengan 

infeksi traktus urinarius dan hematuri. 

b) Jika batu menyebabkan obstruksi pada leher kandung kemih 

akan terjadi retensi urine. 
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7. Penatalaksanaan 

a. Promosi kesehatan Tentang Batu Saluran Kemih, tanda 

gejala,faktor penyebab, karakter spesifik penyakit, stratetegi 

minimal penyakit yaitu pemberian terapi nonfarmakologi kompres 

hangat. 

b. Promosi kesehatan tentang terapi nutrisi dan Medikasi. Terapi 

nutrisi berperan penting dalam mencegah batu ginjal. Masukan 

cairan yang adekuat dan menghindari makanan tertentu dalam diet 

yang merupakan bahan utama pembentuk batu (mis.kalsium), 

efektif untuk mencegah pembentukan batu atau lebih jauh 

meningkatkan ukuran batu yang telah ada. Minum paling sedikit 8 

gelas sehari untuk mengencerkan urine, kecuali 

dikontraindikasikan; 

1) Batu kalsium, pengurangan kandungan kalsium dan fosfor 

dalam diet dapat membantu mencegah pembentukan batu lebih 

lanjut. 

2) Batu fosfat, diet rendah  fosfor dapat diresepkan untuk pasien 

yang memiliki batu fosfat, untuk mengatasi kelebihan fosfor, 

jeli aluminium hidroksida dapat diresepkan karena agens ini 

bercampur dengan fosfor, dan mengeksikannyamelalui saluran 

intensial bukan ke system urinarius. 

3) Batu urat, untuk mengatasi batu urat, pasien diharuskan diet 

rendah purin, untuk mengurangi ekskresi asam urat dalam urin. 
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4) Batu oksalat, urin encer  dipertahankan dengan pembatasan 

pemasukan oksalat. Makanan yang harus dihindari mencakup 

sayuran hijau berdaun banyak, kacang, seledri, coklat, teh, 

kopi. 

5) Jika batu tidak dapat keluar secara spontan atau jika terjadi 

komplikasi, modaritas penanganan mencakup terapi gelombang 

kejut ekstrakorporeal, pengankatan batu perkutan, atau 

uteroroskopi. 

6) Lithotrupsi Gelombang Kejut Ekstrakorporeal, adalah prosedur 

noninvasive yang digunakan untuk menghancurkan batu kaliks 

ginjal. Setelah batu itu pecah menjadi bagian yang kecil seperti 

pasir, sisa batu-batu tersebut dikeluarkan secara spontan. 

7) Metode Endourologi Pengangkatan batu, bidang endourologi 

menggabungkan keterampilan ahli radiologi dan urologi untuk 

mengankat batu renal tanpa pembedahan mayor. 

8) Uteroskopi, mencakup visualisasi dan askes ureter dengan 

memasukan suatu alat ureteroskop melalui sistoskop. Batu 

dihancurkan dengan menggunakan laser, lithotripsy 

elektrohidraulik, atau ultrasound kemudian diangkat. 

9) Pelarutan batu, infuse cairan kemolitik, untuk melarutkan batu 

dapat dilakukan sebagai alternative penanganan untuk pasien 

kurang beresiko terhadap terapi lain, dan menolak metode lain, 

atau mereka yang memiliki batu yang mudah larut (struvit). 
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10) Pengangkatan Bedah, sebelum adanya lithotripsy, 

pengangkatan batu ginjal secara bedah merupakan terapi 

utama. Jika batu terletak di dalam ginjal, pembedahan 

dilakukan dengan nefrolitotomi (Insisi pada ginjal untuk 

mengangkat batu atau nefrektomi, jika ginjal tidak berfungsi 

akibat infeksi atau hidronefrosis. Batu di piala ginjal diangat 

dengan pielolitotomi, sedangkan batu yang diangkat dengan 

ureterolitotomi, dan sistostomi jika batu berada di kandung 

kemih., batu kemudian dihancur dengan penjepit alat ini. 

Prosedur ini disebut sistolitolapaksi. 
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8. Pathway 

2.2 Gambar Pathway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : Price & Wilson,  2006; NANDA 2013) 

Faktor Intrinsik:Laki-

laki kemungkinan 

besar terkena Batu 

Saluran Kemih 

Faktor Idiopatik :  Bp. 

P sering kurang 

minum air putih, 

penggemar minuman 

beralkohol 

Faktor Ekstrinsik : Bp. P 

bekerja di pasar sering 

duduk terlalu lama dan 

sebagai tukang ojek 

Defisiensi kadar magnesium , sitrat prifosfor, mukoprotein, dan peptide 

Perubahan pola 

eliminasi urine 

Penumpukan kristal 

Resiko kristalisasi mineral 

Batu Saluran Kemih 

Pengendapan 

Peningkatan konsistensi larutan urine 

Spasme batu saat turun 

dari ureter 

Farmakologi Sumbatan saluran kemih 

Nyeri 

Kencing tidak tuntas 
Ketidakpatuhan 

terapeutik 

Kurang pengetahuan 

Ketidakefektifan 

pemeliharaan kesehatan 
Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga 
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C. Asuhan Keperawatan 

1. Pengkajian 

a. Pola persepsi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan 

b.  Riwayat penyakit ginjal akut dan kronik. 

c. Riwayat infeksi saluran kemih. 

d. Pajanan lingkungan: zat-zat kimia. 

e. Keturunan. 

f. Alkoholik, merokok. 

g. Untuk pasien wanita: jumlah dan tipe persalinan (SC, forseps, 

penggunaan kontrasepsi). 

2. Pola nutrisi metabolisme 

a. Mual, muntah. 

b. Demam. 

c. Diet tinggi purin oksalat atau fosfat. 

d. Kebiasaan mengkonsumsi air minum. 

e. Distensi abdominal, penurunan bising usus. 

f. Alkoholik 

g. Pola eliminasi 

1) Perubahan pola eliminasi: urin pekat, penurunan output. 

2) Hematuri. 

3) Rasa terbakar, dorongan berkemih. 

4) Riwayat obstruksi. 

5) Penurunan hantaran urin, kandung kemih. 
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6) Pola aktivitas dan latihan: 

a) Pekerjaan (banyak duduk). 

b)  Keterbatasan aktivitas. 

c) Gaya hidup (olah raga). 

7) Pola tidur dan istirahat: 

a) Demam, menggigil. 

b) Gangguan tidur akibat rasa nyeri. 

8) Pola persepsi kognitif: 

a) Nyeri: nyeri yang khas adalah nyeri akut tidak hilang dengan 

posisi atau tindakan lain, nyeri tekan pada area ginjal pada 

palpasi. 

(1) Pengetahuan tentang terjadinya pembentukan batu. 

(2) Penanganan tanda dan gejala yang muncul. 

9) Pola reproduksi dan seksual 

Keluhan dalam aktivitas seksual sehubungan dengan adanya 

nyeri pada saluran kemih. 

10) Pola persepsi dan konsep diri: 

(a) Perubahan gaya hidup karena penyakit. 

(b) Cemas terhadap penyakit yang diderita. 

11) Pola mekanisme copying dan toleransi terhadap stress 

(a) Adakah pasien tampak cemas 

(b) Bagaimana mengatasi masalah yang timbul. 
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9. Fokus Intervensi 

Fokus intervensi berdasarkan NIC-NOC edisi kelima sebagai berikut: 

a. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan kurang 

mengenal masalah penyakit Batu Saluran Kemih 

1) Keluarga mampu mengenal masalah 

a) Proses penyakit 

b) Tanda gejala penyakit 

c) Faktor penyebab 

d) Karakter spesifik penyakit 

e) Stratetegi minimal penyakit 

2) Keluarga mampu mengambil keputusan 

a) Menunujukan pengaruh diri dalam keputusan 

b) Menentukan pilihan yang diharapkan 

3) Keluarga mampu merawat klien dengan Batu Saluran Kemih 

a) Mengidentifikasi faktor resiko 

b) Monitor factor resiko individu 

c) Memodifikasi gaya hidup untuk mengurangi resiko 

4) Memanfaatkan fasilitas kesehatan 

a) Berpatisipasi dalam perencanaan perawatan 

b) Berparitispasi dalam menyediakan perawatan 
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b. Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga berhubungan dengan 

pengambilan keputusan 

1) Keluarga mampu mengenal masalah 

a) Pengetahuan penyebab nyeri 

b) Tanda gejala nyeri 

2) Keluarga mampu memutuskan 

Mencari pelayanan kesehatan untuk memnuhi outcome yang 

diinginginkan 

3) Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit 

a) Kontrol terhadap gejala 

b) Peratan sesuai kebutuhan 

c) Mampu mengkomunikasikan kebutuhan 

4) Keluarga mampu memodifikasi lingkungan dengan klien Batu 

Saluran Kemih 

a) Menyusun jadwal rutinitas 

b) Membuat rencana untuk keadaan darurat 

5) Memanfaatkan fasilitas kesehatan 

a) Tahu kapan mendapatkan batuan dari seseorang professional 

kesehatan 

b) Pentingnya perawatan tindak lanjut 
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