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ABSTRAK 

Gangguan rasa nyaman merupakan suatu gangguan dimana perasaan 

kurang senang, kurang lega, dan kurang sempurna dalam dimensi fisik , 

psikospiritual, lingkungan serta sosial pada diri (PPNI, 2018). Pada pasien ini 

terdapat tanda dan gejala gangguan rasa nyaman seperti merasa tidak nyaman, 

gelisah, merasa sulit tidur di malam hari, dan merasa gatal. Berdasarkan data dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2011, jumlah kasus baru penyakit 

scabies berjumlah 1135 orang, tahun 2012 mengalami peningkatan lebih dari dua 

kali lipat dari tahun 2011 yaitu dari 1135 orang menjadi 2941 orang (Dinkes 

Lampun, 2013). Pelaksanaan asuhan keperawatan di lakukan padatanggal 15-20 

februari 2021. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini melakukan asuhan keperawatan 

pada keluarga dengan wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Pengkajian 

menggunakan 2 sumber keluarga dan pasien, Setelah pengakajian dilakukan 

dengan merumuskan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan 

evaluasi. Dari hasil asuhan keperawatan dengan prioritas masalah gangguan rasa 

nyaman keluarga bapak B khususnya pada An. F berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam merawat pasien dengan scabies. Implementasi 

yang dilakukan pada keluarga dan subyek adalah penyuluhan kesehatan tentang 

cara terapi relaksaisi napas dalam dan kompres dingin. Hasil pada tahap evaluasi 

keperawatan yang didapatkan yaitu keluarga mampu mengenal Scabies,  

penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, dan cara merawat keluarga yang terkena 

Scabies. Kesimpulan dari asuhan keperawatan keluarga Bapak B dan Ibu S pada 

anggota keluarga penderita Scabies adalah masalah dapat teratasi sesuai dengan 

harapan. Saran dari asuhan keperawatan pada keluarga bapak B diharapkan 

keluarga dapat menjaga kebersihan diri dan rumah agar terhindar dari penyakit. 
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