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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Informed consent 
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Lampiran 2.Lembar konsul pembimbing 1 
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Lampiran 3.Lembar konsul pembimbing 2 
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Lampiran 4. Lembar perbaikan dan masukan 
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Lampiran 5. Standar Operasional Prosedur relaksasi nafas dalam 

Standar Operasional Prosedur 

Kompetensi : Relaksasi nafas dalam 

Pengertian : Metode efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien yang   

mengalami nyeri kronis.  

Tujuan  : Dapat mengurangi ketegangan otot, rasa jenuh, kecemasan 

sehingga mencegah menghebatnya stumulasi nyeri 

Prosedur pelaksanaan : 

Tahap prainteraksi 

1. Mencuci tangan 

Tahap orientasi 

2. Memberikan salam teraupetik 

3. Validasi kondisi pasien 

4. Menjaga privacy pasien 

5. Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan 

keluarga 

Tahap kerja 

6. Berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya jika ada yang 

kurang jelas 

7. Atur posisi pasien yang nyaman/rileks 

8. Minta pasien nafas dalam sehingga rongga paru berisi udara 

9. Hembuskan udara melalui mulut secara perlahan dan minta pasien 

menikmatinya 

10. Ulangi teknik nafas dalam selama 3x atau sampai nyeri berkurang 

11. Setelah pasien merasakan ketengan, minta pasien untuk melakukuan secara 

mandiri 

Tahap terminasi 

12. Evaluasi hasil kegiatan 

13. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya 

14. Akhiri kegiatan dengan baik dan cuci tangan 

Dokumentasi 

15. Catat waktu pelaksanaan tindakan dan respon pasien 
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Lampiran 6. Standar Operasional Prosedur kompres hangat jahe 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Kompetensi : Kompres air hangat rebusan jahe 

Pengertian : Pemberian kompres hangat di bagian sendi yang mengalami nyeri 

Tujuan  : Mengurangi nyeri 

Persiapan alat : 1. Baskom/ember berisi air hangat 

    2. Handuk/washlap 

    3. Jahe 

    4. Handscoen 

Pre interaksi 

1. Kaji kebutuhan tindakan kompres hangat jahe 

2. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi 

3. Siapakan alat dan bahan 

Tahap orientasi 

4. Beri salam 

5. Jelaskan tujuan, prosedur dan waktu tindakan kepada klien/keluarga 

 

Tahap kerja 

6. Beri kesempatan klien/keluarga bertanya sebelum kegiatan dilakukan 

7. Menanyakan keluahan utama klien 

8. Jaga privasi klien 

9. Cuci tangan dan memakai handscoen 

10. Siapakan satu atau dua rimpang jahe 

11. Kupas kulit jahe lalu bersihkan dengan air mengalir 

12. Potong jahe yang sudah dibersihkan menjadi beberapa bagian kecil lalu 

panaskan diatas kompor sampai mendidih 
13. Tuangkan rebusan air jahe ke dalam ember dan campur dengan sedikit air 

mentah hingga suhu air menjadi hangat-hangat kuku. 

14. Kompreskan air parutan jahe pada persendian yang nyeri, bengkak bahkan 

kemerahan menggunakan washlap 
15. Lakukan kompres selama 10-15 menit pada area yang nyeri dan ulangi 

beberapa kali atau sampai nyeri berkurang 
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16. Setelah kompres hangat jahe dilakukan, yakinkan klien dalam keadaan 

kondisi kering dan nyaman 

17. Klien dan lingkungan dibersihkan/dirapihkan 

18. Lepas handscon dan cuci tangan 

 

Terminasi 

19. Evaluasi hasil kegiatan 

20. Berikan umpan balik positif 

21. Kontrak pertemuan selajutnya 

 

Dokumentasi 

22. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan 
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Lampiran 7. Pembagian makan sehari 

Pembagian Makan Sehari 

Pembagian makan sehari pada penderita asam urat disesuaikan dengan kebutuhan 

gizi, pola makan, kebiasaan makan, dan selera makan penderita. 

Waku dan Bahan Makanan Diet Rendah Purin I 

(1.500 kkal) 

Makan pagi (pukul 07.00) 

Beras 100 g = 1 gelas nasi 

Telur ayam 50 g = 1 butir 

Sayuran 50 g = ½ gelas 

Minyak 5 g = ½ sdm 

Tepung susu krim 20 g = 4 sdm 

Gula pasir 10 g = 1 sdm 

Selingan pagi (pukul 10.00) 

Buah 100 g = 1 ptg sedang pepaya 

Makan siang (pukul 13.00) 

Beras 75 g = ¼ gelas nasi 

Ikan 50 g = 1 ptg sedang 

Tempe 25 g = 1 ptg sedang 

Sayuran 100 g = 1 gelas 

Buah 100 g = 1 ptg sedang pepaya 

Minyak 5 g = ½ sdm 

Selingan sore (snack sore) (pukul 16.00) 

Buah 100 g = 1 ptg sedang pepya 

Makan malam (pukul 19.00) 

Beras 75 g = ¼ gelas nasi 

Ayam 50 g = 1 ptg sedang 

Tempe 25 g = 1 ptg sedang 

Sayuran 100 g = 1 gelas 

Buah 100 g = 1 ptg sedang pepaya 

Minyak 5 g = ½ sdm 

Sumber : (Rina et al. 2014) 

Keterangan : 

Sdm = sendok makan 

Ptg = potong 
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Lampiran 8. Leaflet asam urat 
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Lampiran 9. Lembar bolak balik asam urat 
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Lampiran 10. Satuan Acara Penyuluhan (SAP) asam urat 

SATUAN  ACARA PENYULUHAN 

Pokok Pembahasan  : Mengenal asam urat  

Sub Pokok Pembahasan : Asam urat dan cara merawat asam urat 

Sasaran   : Keluarga dan pasien asam urat 

Tanggal   : 16,17,19 Februari 2020 

Jam/Waktu   : 10.00-11.00 (60 Menit) 

Tempat   : Jl. Sumberrejo Kemiling Bandar Lampung 

Pemyuluh   : Rahma Sari HSB 

 

 

A. Analisa Situasi 

Asam urat adalah penyakit yang menyerang persendian-persendian tubuh 

akibat mengkonsumsi zat purin secara berlebihan. 

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat 

sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal 

skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan 

atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. 

Hasil pengkajian didapatkan bahwa Ibu J sedang mengalami nyeri 

persendian terasa berdenyut dan tampak bengkak pada kedua lutut dan ibu jari 

kaki sebelah kanan dengan skala nyeri 6 dan nyeri hilang timbul selama 30 

menit, nyeri dirasa terutama pada malam hari. Keluarga belum mengetahui 

pengertian, penyebab nyeri sendi yang terjadi pada Ibu J yang terkadang 

bengkak serta keluarga belum mengetahui tanda dan gejala dari asam urat. 

B. Diagnosa Keperawatan 

Nyeri kronis b/d ketidakmampuan keluarga mengenal penyakit asam urat  

C. Tujuan 

1. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mengikuti kegiatan promosi kesehatan ini selama 60 menit 

diharapkan keluarga pasien dapat memahami tentang asam urat dan cara 

merawat pasien asam urat untuk mengurangi rasa nyeri. 
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2. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mengikuti kegiatan promosi kesehatan ini selama 60 menit 

diharapkan keluarga pasien asam urat dan keluarga dapat : 

a. Menjelaskan tentang asam urat : pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala, dampak lanjut, dan cara merawat pasien asam urat 

b. Mendemonstrasikan tindakan latihan nafas dalam 

c. Mendemontrasikan tindakan kompres hangat jahe 

d. Mendemontrasikan pemberian makan sehari pada pasien asam urat 

D. Isi Materi 

1. Mengenal asam urat : pengertian, penyebab, tanda dan gejala, dampak lanjut, 

dan cara merawat pasien asam urat 

2. Mendemonstrasikan tindakan latihan nafas dalam 

3. Mendemontrasikan tindakan kompres hangat jahe 

4. Mendemontrasikan pemberian makan sehari pada pasien asam urat 

E. Metode 

1. Ceramah 

2. Diskusi / Tanya jawab  

3. Simulasi dan demonstrasi 

F. Media 

1. Leaflet 

2. Lembar balik 

G. Pelaksanaan kegiatan 

1. Persiapan : 

a. Menyusun SAP dan materi 

b. Menyiapkan alat 

c. Konsultasi kepada pembimbing 

d. Roleplay mandiri 
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2. Pelaksanaan promosi kesehatan  

No Kegiatan Penyuluh  Peserta 

1 Pembukaan 

(15 menit) 

1. Mengucapkan salam dan 

memperkenalkan  diri. 

2. Menjelaskan  tujuan 

3. Kontrak waktu 

4. Menjelaskan tata tertib 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan dan menyimak 

3. Mendengarkan dan menyimak 

4. Mendengaarkan dan  

menyimak 

2 Isi 

(30 menit) 

1. Menjelaskan tentang asam urat: 

pengertian, penyebab, tanda dan 

gejala, dampak lanjut, dan cara 

merawat pasien asam urat 

2. Mendemonstrasikan tindakan 

latihan nafas dalam 

3. Mendemonstrasikan kompres 

hangat jahe 

4. Mendemonstrasikan pemberian 

makan sehari pasine asam urat 

1. Mendengarkan dan menyimak 

2. Mendengarkan dan menyimak 

3. Menyimak   

4. Memerhatikan dan mencoba 

di tempat duduk masing-

masing 

3 Penutup 

(15 menit) 

1. Menyimpulkan pertemuan dan 

menutup acara 

2. Mengucapkan salam 

1. Menyimak 

2. Menjawab salam 

 

H. Evaluasi 

1. Evaluasi Struktural 

a. Ruangan yang dipakai kondusif 

b. Alat dan sarana yang diperlukan berfungsi dengan baik 

c. Petugas dan peserta hadir tepat waktu  

d. Penyelenggaraan dilaksanakan di rumah pasien Sumberrejo Kemiling 

Bnadar Lampung 

e. Pengorganisasian penyelenggaraan dilaksanakan sebelumnya 

2. Evaluasi proses 

a. petugas menguasai tugasnya 

b. proaktif sasaran 

c. 80% keluarga dapat menjawab definisi asam urat 

d. 80% keluarga dapat menjawab tanda dan gejala pada asam urat 

e. 80% keluarga dapat menjawab penyebab terjadinya asam urat dengan 

benar 
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f. 80% keluarga dapat mendemonstrasikan tentang teknik tindakan relaksasi 

nafas dalam dengan benar 

g. 80% keluarga dapat mendemonstrasikan tentang tindakan kompres hangat 

jahe dengan benar 

h. 80% keluarga dapat mendemonstrasikan tentang tindakan contoh menu 

makanan sehari pasien asam urat 

 

 

 

 


