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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuberculosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

kuman Mycobacterium Tuberculosis, sebagian besar kuman ini menyerang 

paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya, kuman ini berbentuk 

batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada 

pewarnaan, oleh karena itu disebut juga sebagai Basil Tahan Asam (BTA), 

kuman ini cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat 

bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam 

jaringan tubuh kuman ini dapat dormant, tertidur lama selama beberapa 

tahun (Sulianti, 2004). Pada zaman dahulu orang yang menderita TB 

menganggap bahwa penyakit yang diterimanya adalah sebuah kutukan, 

sehingga orang tersebut enggan berobat kepuskesmas karena percaya tidak 

ada yang bisa menangkal kutukan. Bahkan beberapa anggota keluarganya 

meninggal karena penyakit yang sama, ada juga yang beranggapan kalau 

TB itu adalah penyakit kiriman sehingga mereka lebih memilih ke dukun 

untuk mendapat pengobatan. (Liza, 2014) 

Statistic WHO di tahun 2013 memperkirakan 450 ribu orang 

diseluruh dunia menderita MDR-TB. Dari jumlah itu 9,6% menderita 

MDR-TB, mereka yang hanya bisa diobati dengan sejumlah kecil obat 

saja. Laporan TB WHO untuk tahun 2014 memperkirakan sekitar 8,6 juta 
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penduduk dunia menderita TB di tahun 2013 dan lebihdari 1,1 juta orang 

meninggal karenanya. Namun dari sekitar 9 juta orang yang menderita TB 

diseluruh dunia diperkirakan sekitar sepertiga diantara mereka ,tidak 

terdeteksi oleh layanan kesehatan. Di Indonesia diperkirakan setiap tahun 

450.000 kasus TB dimana sekitar 1/3 penderita terdapat disekitar 

puskesmas, 1/3 ditemukan dilayanan rumah sakit atau klinik pemerintah 

swasta, praktek swasta dan sisanya belum terjangkau unit pelayanan 

kesehatan. Sedangkan kematian karena TB diperkirakan 175.000 per 

tahun. Penderita TB paru Jawa Timur tahun 2011 mencapai 55,38% dan 

pada tahun 204 mencapai 55,18% cenderung menurun dari angka kejadian 

pada tahun 2013. Sementara itu untuk keberhasilan pengobatan dari tahun 

2011 sampai tahun 2014 (dalam %), tahun 2011 (83,9%), sampai tahun 

2013 (85,01%), masih sama seperti tahun 2013 (85,01%) ,masih sama 

seperti tahun 2011. Pada tahun 2014 di Sidoarjo terdapat 2009 jiwa 

penderia TB Paru dan 907 jiwa diantaranya adalah anak-anak (Dinkes 

Sidoarjo 2014). Dalam pengambilan data studi pendahuluan di RSUD 

Bangil pasuruan tahun 2019 tercatat sebanyak 260 jiwa mengalami TB 

Paru (Rekam Medis RSUD Bangil, 2019). 

Penyakit TBC disebabkan oleh kuman Mycobacterium 

Tuberculosis yang melalui udara dan dapat menyerang saluran pernapasan 

atas dan bawah, saluran pernapasan atas akan dipenuhi oleh bakteri besar 

di bronkus yang mengakibatkan peradangan bronkus yang akhirnya 

mengalami penumpunkan secret yang berlebihan. Dengan adanya secret 

yang berlebihan pasien TBC akan mengalami batuk terus menerus yang 
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akan mengakibatkan penurunan pertahanan tubuh atau proses yang akan 

timbul resiko tinggi penyebaran infeksi. Tanda dan gejala yang 

ditimbulkan jika tidak diobati secara teratur akan menyebabkan 

komplikasi pada penyakit TBC meliputi pleuritis, efusi pleura, emfisema 

dan laryngitis. 

Dalam mengatasi permasalahan terkait dengan TB Paru, 

pemerintah telah mencanangkan program imunisasi BCG yang merupakan 

upaya pencegahan secara dini terhadap infeksi (Henny, 2010). Perawat 

memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan peningkatan angka 

kejadian TB Paru, Sesuai dengan fungsinya educator, maka seorang 

perawat dapat memberikan penyuluhan terhadap TB Paru, serta 

menyarankan gaya hidup sehat. Selain itu, perawat melakukan evaluasi 

kembali kondisi klien kerumah sakit atau tenaga kesehatan. Lalu,  klien 

harus melakukan pengobatan rutin selama rutin enam bulan 

menyembuhkan penderita TBC dengan menggunakan strategi DOTS 

(Drirectly Observed Treatment Shortcourse). 

1.1 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka 

penulis akan melakukan pengkajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan 

keperawatan TB Paru dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut 

“Bagaimanakah asuhan keperawatan pada anak “M” dengan diagnose 

Tuberculosis Paru di Ruang Ashoka RSUD Bangil ?”. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi asuhan keperawatan pada anak “M” dengan diagnosa TB 

Paru di Ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.2.2 Tujuan khusus 

1.2.2.1 Mengkaji anak “M” dengan diagnosa Tuberculosis di Ruang Ashoka 

RSUD Bangil. 

1.2.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada anak “M” dengan diagnosa 

Tuberculosis di Ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.2.2.3 Merencanakan asuhan keperawatan pada anak“M” dengan diagnosa 

Tuberculosis di Ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.2.2.4 Melaksanakan asuhan keperawatan pada anak “M” dengan diagnosa 

Tuberculosis di Ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.2.2.5 Mengevaluasi anak “M” dengan diagnosa Tuberculosis di Ruang Ashoka 

RSUD Bangil. 

1.2.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan anak “M”dengan diagnosa 

tuberculosis di Ruang Ashoka RSUD Bangil. 

1.3 Manfaat 

Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi 

manfaat: 

1.3.1 Akademis, hasil studi kasus ini merupakan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya pada hal asuhan keperawatan pada pasien TB. 
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1.3.2 Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi : 

1.3.3 Bagi pelayanan keperawatan dirumah sakit 

Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di RS 

agar dapat melakukan asuhan keperawatan klien dengan tuberculosis 

dengan baik. 

1.3.3.1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

berikutnya yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan 

pada klien dengan tuberculosis. 

1.3.3.2 Bagi Profesi Kesehatan 

Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada klien 

dengan tuberculosis. 

1.4 Metode Penulisan 

1.5.1 Metode 

Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan 

peristiwa atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi 

kepustakaan yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan 

studi pendekatan proses keperawatan dengan langkah- langkah pengkajian, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
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1.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

1.4.1.1 Wawancara 

Data diambil / diperoleh melalui percakapan baik dengan klien, 

keluarga maupun tim kesehatan lain. 

1.4.1.2 Observasi 

Data yang diambil melalui pengamatan kepada klien. 

1.4.1.3 Pemeriksaan 

Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang 

menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya. 

1.4.2 Sumber Data 

1.4.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari klien 

1.4.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang 

terdekat klien, catatan medis perawat, hasil-hasil pemeriksaan dan tim 

kesehatan lain. 

1.4.3 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan 

dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami 

studi kasus ini, secara keseluruhan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1.5.1 Bagian Awal, memuat halaman judul, kata pengantar, daftar isi 

1.5.2 Bagian inti, terdiri dari dua bab, yang masing – masing bab terdiri dari sub 

bab berikut ini : 

Bab 1 :Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan studi kasus 

Bab 2 :Tinjauan pustaka, berisi tentang konsep penyakit dari sudut medis 

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnose tuberculosis serta 

kerangka masalah. 

Bab 3 :Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi data hasil pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi 

Bab 4 :Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang ada dilapangan. 

Bab 5 :Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian Akhir, terdiridari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit 

dan asuhan keperawatan pada klien TB Paru. Konsep penyakit akan diuraikan 

definisi, etiologi dan cara penanganan secara medis. Asuhan keperawatan akan 

diuraikan masalah – masalah yang muncul pada TB Paru dengan melakukan 

asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, 

evaaluasi. 

2.1 Konsep Penyakit 

2.1.1 Pengertian 

TB Paru adalah penyakit infeksius yang menyerang paru-paru yang secara 

khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis 

jaringan. Penyakit ini bersifat menahun dan dapat menular kepada orang 

lain (Andra, 2013). 

2.1.2  Etiologi 

Penyebabnya adalah kuman microorganisme yaitu basil 

Mycobacterium Tuberculosa bakteri ini mempunyai cirri sebagai berikut: 

berbentuk basil / batang, panjang 1-4 mikron dan tebal 0,3-0,6 mikron, 

bersifat aerob, hidup berpasangan atau berkelompok, tahan asam, dapat 

bertahan hidup lama pada udara kering maupun udara dingin dan suasana 

lembab maupun gelap sampai berbulan-bulan, mudah mati dengan sinar 

ultra violet. Bakteri ini dapat bertahan hidup lama pada suhu kamar, sudah 
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mati pada air mendidih (5 menit pada suhu 800C dan 20 menit pada suhu 

600C), penularan TB terjadi karena kuman di batukkan atau dibersihkan 

keluar menjadi droplet nuclei dalam udara (Andra, 2013). 

2.1.3  Manifestasi Klinis 

TB adalah suatu penyakit yang mempunyai banyak kemiripan 

dengan penyakit lain yang juga memberikan gejala umum seperti lemah 

dan demam. Pada sejumlah penderita gejala yang timbul tidak jelas 

sehingga diabaikan bahkan kadang-kadang asimtomatik. Gambaran klinik 

TB paru dibagi menjadi 2 golongan, gejala respiratorik dan gejala sitemik. 

2.1.3.1 Gejala Respiratorik 

1) Batuk 

Gejala batuk timbul paling dini dan merupakan gangguan yang paling 

sering dikeluhkan. Mula-mula bersifat non produktif kemudian berdahak 

bahkan bercampur darah bila sudah ada kerusakan jaringan. 

2) Batuk Darah 

Darah yang dikeluarkan dalam bentuk bervariasi, mungkin tampak berupa 

garis atau bercak-bercak dahak, gumpalan darah atau darah segar dalam 

jumlah sangat banyak. Batuk darah terjadi karena pecahnya pembuluh 

darah tergantung dari besar kecilnya pembuluh darah yang pecah. 
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3) Sesak Nafas 

Gejala ini ditemukan bila kerusakan parenkim paru sudah luas atau karena 

ada hal-hal yang menyertai seperti efusi pleura, pneumothorak, anemia. 

4) Nyeri Dada 

Nyeri dada pada TB paru termasuk nyeri pleuritik yang ringan. Gejala ini 

timbul apabila system persyarafan di pleura terkena. 

2.1.3.2 Gejala Sistemik 

1) Demam 

Merupakan gejala yang sering dijumpai biasanya timbul pada sore dan 

malam hari mirip demam influenza, hilang timbul dan makin lama makin 

panjang serangannya sedangkan masa bebas serangan makin pendek. 

2) Gejala sistemik lain  

Gejala sistemik lain ialah keringat malam, anoreksia, penurunan berat 

badan serta amalise. Timbulnya gejala biasanya terjadi dalam beberapa 

minggu-bulan, akan tetapi penampilan akut dengan batuk, panas, sesak 

napas walaupun jarang dapat juga timbul menyerupai gejala pneumonia 

(Crofton, 2002). 

2.1.4 Patofisiologi 

 Kuman Mycobacterium Tuberculosis masuk melalui saluran pernapasan, 

saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi TB terjadi 

melaului udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman 

basil tuberkel yang berasaldari orang yang terinfeksi. Partikel dapat masuk 
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kedalam alveolar, bila ukuran partikel kurang dari 5 mikrometer, kuman akan 

dihadapi dahulu oleh neutropil, kemudian oleh makrofag. Kebanyakan partkel ini 

akan dibersihkan oleh makrofag keluar dari cabang trakea bronchial bersama 

dengan gerakan silia dengan sekretnya. Bila kuman menetap dijaringan paru maka 

ia akan tumbuh dan berkembang biak dalam sitoplasma mikrofag. Disini ia dapat 

terbawa masuk ke organ tubuh lainnya. Basil tuberkel yang mencapai permukaan 

alveolus biasanya di inhalasi sebagai suatu unit dari satu sampai tiga basil, 

gumpalan basil yang lebih besar cenderung tertahan di saluran hidung dan cabang 

besar bronkus dan tidak menyebabkan penyakit. Seteah berada diruang alveolus, 

biasanya dibagian bawah lobus atas paru atau dibagian atas lobus bawah, basil 

tuberkel ini membangkitkan reaksi peradangan. Alveoli yang terserang akan 

mengalami konsolidasi dan timbul pneumonia akut. Jika kuman sudah menjalar 

ke pleura maka akan terjadi efusi pleura. Kuman yang masuk kedalam saluran 

gastro intestinal, jaringan limfe, orofaring dan kulit secara otomatis kuman masuk 

kedalam vena dan menjalar keseluruh organ seperti, paru, otak, ginjal, tulang. Bila 

masuk ke dalam arteri pulmonalis maka terjadi penjalaran keseluruh bagian paru 

dan menjadi TB milier. Sarang primer akan timbul peradangan getah bening hilus 

(limfangitis regional). Sarang primer limfangitis local serta regional menghasilkan 

komplek primer (range). Proses sarang paru ini memakan waktu 3-8 minggu 

(Smeltzer & Bare, 2000). 

2.1.5 Diagnosa Banding 

Peneumonia, Abses Paru, Bronkiektasis, Pneumonia Aspirasi, Kanker 

Paru. (Black, 2009) 
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2.1.6 Komplikasi 

Penyakit TB Paru apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan 

komplikasi yaitu: 

2.1.6.1 Komplikasi dini : 

 Pleuritis, Efusi Pleura, Empisema, Laryngitis. 

2.1.6.2 Komplikasi Lanjut : 

 1.)   Obstruksi jalan nafas SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberculosis) 

2.) Kerusakan parenkim berat seperti fibrosis paru, kor pulmonal, 

amyloidosis, karsinoma Paru (Zulkarnain, 2011). 

2.1.7Pemeriksaan Penunjang 

2.1.7.1 Pemeriksaan Sputum 

 Pemeriksaan sputum penting dilakukan karena dengan pemeriksaan 

tersebut akan ditemukan kuman BTA. Di samping itu juga dapat memberikan 

evaluasai terhadap pengobatan yang sudah diberikan. Pemeriksaan ini mudah dan 

murah sehingga dapat dikerjakan di puskesmas. Tetapi tidak mudah untuk 

mendapatkan sputum, terutama pasien yang tidak batuk atau batuk non produktif. 

Dalam hal ini dianjurkan satu hari sebelum pemeriksaan sputum pasien dianjurkan 

minum sebanyak 2 liter dan diajarkan melakukan reflek batuk. Dapat juga 

diberikan tambahan obat mukolitik ekspetoran. Sputum yang akan diperiksa 

hendaknya sesegar mungkin. Bila sputum sudah didapat, kuman BTA pun 

kadang-kadang sulit ditemukan. Kuman baru bisa ditemukan bila bronkus yang 
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terlibat penyakit ini terbuka keluar, sehingga sputum yang mengandung kuman 

BTA mudah keluar. Criteria sputum BTA positif bila sekurang kurangnya 

ditemukan 3 batang kuman BTA pada satu sediaan. Dengan kata lain diperlukan 

5000 kuman dalam 1 mil. Sputum hasil pemeriksaan BTA (+) dibawah mikroskop 

memerlukan kurang lebih 5000 kuman/ml sputum, sedangkan utuk mendapatkan 

kuman (+) pada biakan yang merupakan diagnosis pasti, dibutuhkan 50-100 

kuman /ml sputum. Rekomendasi WHO sakala IUALTD : 

1) Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang : negative 

2) Ditemukan 1-9 BTA : tulis jumlah kuman 

3) Ditemukan 10-99 BTA :1+ 

4) Ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapang pandangan : 2+ 

5) Ditemukan >10 BTA dalam 1 lapang pandangan : 3+ (Zulkarnain, 2011). 

2.1.7.2 Pemeriksaan Tuberculin (mantoux) 

 Pada anak, uji tuberculin merupakan pemeriksaan paling bermanfaat untuk 

menunjukkan sedang / pernah terinfeksi Mycobacterium Tuberculosa. Efektifitas 

dalam dalam menemukan infeksi TBC dengan tuberculin adalah lebih dari 90%. 

Namun semakin besar usia anak maka hasil tuberculin kurang spesifik. Ada 

beberapa uji tuberculin, namun cara mantoux lebih sering digunakan. Lokasi 

penyuntikan uji mantoux pada ½ bagian atas lengan bawah kiri bagian depan, 

disuntikkan intracutan (kedalam kulit). Penilain uji tuberculin dilakukan 48-72 

jam setelah penyuntikan diukur dari pembengkakan yang terjadi (Zulkarnain, 

2011). 
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2.1.7.3 Pemeriksaan Rontgen Thoraks 

 Pada hasil pemeriksaan rontgen thoraks, sering didapatkan adanya suatu 

lesi sebelum ditemukan adanya gejala subyektif awal dan sebelum pemeriksaan 

fisik menemukan kelainan pada paru. Bila pemeriksaan rontgen ditemukan suatu 

kelainan, tidak ada gambaran khusus mengenai TB Paru awal. Karakteristik 

kelainan ini terlihat pada daerah bergaris-garis yang ukurannya bervariasi dengan 

batas lesi yang tidak jelas. Kriteria yang kabur dan gambar kurang jelas ini sering 

diduga sebagai pneumonia / suatu proses edukatif akan tampak lebih jelas dengan 

pemberian kontras (Zulkarnain, 2011). 

2.1.7.4 Pemeriksaan Laboratorium 

 Diagnosa terbaik dari penyakit diperoleh dengan pemeriksaan mikrobologi 

melalui isolasi bakteri. Untuk membedakan spesies Mycobacterium yang satu 

dengan yang lainnya harus dilihat sifat koloni, waktu pertumbuhan, sifat biokimia 

pada berbagai media, perbedaan kepekaan terhadap OAT dan kemo terapiutik, 

perbedaan terhadap binatang percobaan, dan bedaan kulit terhadap berbagai jenis 

antigen Mycobacterium. Pemeriksaaan darah yang dapat menunjang diagnosis TB 

Paru walaupun kurang sensitive adalah pemeriksaan laju endap darah (LED). 

Adanya laju endap darah biasanya disebabkan peningkatan immunoglobulin 

terutama IgG dan IgA (Zulkarnain, 2011). 

2.1.8 Pencegahan 

2.1.8.1 Pencegahan untuk orang yang belum terinfeksi 

1) Selalu berusaha mengurangi kontak dengan penderita TB aktif. 
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2) Selalu menjaga stadar hidup yang baik yaitu mengkonsumsi makanan 

yang bergizi tinggi, menjaga lingkungan selalu bersih, meluangkan waktu 

untuk berolahraga. 

3) Pemberian vaksin BCG, tujuannya untuk mencegah terjadinya kasus 

infeksi TB yang lebih berat (Zulkarnain, 2011). 

2.1.8.2 Pencegahan untuk penderita TB agar tidak menular 

1) Selama beberapa minggu menjalani pengobatan sebaiknya 

berpergian kemanapun dan tidak tidur sekamar dengan orang lain. 

2) Jika ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara kurang, bukalah 

jendela dan nyalkan kipas angin untuk meniupkan udara dari dalam 

keluar ruangan. 

3) Selalu menggunakan masker untuk menutup mulut kapan saja. 

4) Jangan meludah kesembarang tempat, meludah hendaknya pada 

wadah yang sudah diberides infektan / air sabun. 

5) Menghindari udara dingin dan lembab, usahan agar pancaran sinar 

matahari dan udara segar dapat masuk keruangan secukupnya. 

6) Tidak melakukan sharing penggunaan alat / barang (Zulkarnain, 

2011). 

2.1.9 Penatalaksanaan 

 Pengobatan untuk TB Paru adalah dengan minum OAT (Obat Anti 

Tuberculosis) secara rutin dan tidak boleh terputus. Panduan obat yang digunakan 

terdiri atas obat utama dan obat tambahan. Jenis utama yang digunakan sesuai 

dengan rekomendasi WHO adalah Rifampisin, Isoniazid, Pirazinamid, 
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Streptomisin, dan Etambutol. Untuk program nasional pemberantasan TB Paru, 

WHO menganjurkan panduan obat sesuai dengan kategori penyakit. Kategori 

didasarkan pada urutan kebutuhan pengobatan dalam program. Untuk itu 

penderita dibagi dalam 4 kategori yaitu : 

2.1.9.1 Kategori I : pasien baru dengan sputum positif, pasien baru dengan sputum 

negative tetapi thoraks positif, dan pasien dengan TB ekstra paru. Selama 

2 bulan minum obat Rifampisin, Isoniazid, Pirazinamid, Streptomisin, dan 

Etambutol setiap hari (tahap intensif), dan 4 bulan selanjutnya minum obat 

Rifampisin dan Isoniazid 3 kali dalam seminggu (tahap lanjutan). 

2.1.9.2 Kategori II : kasus kambuh / gagal dengan sputum tetap positif. Diberikan 

pada penderita kambuh, penderita gagal terapi dan penderita dengan 

pengobatan setelah lalai minum obat. 

2.1.9.3 Kategori III : kasus sputum negative tetapi kelainan parunya dan kasus TB 

diluar paru. 

2.1.9.4 Kategori IV : kasus TB kronis. Prioritas rendah karena kemungkinan 

keberhasilan pengobatan rendah sekali. (Zulkarnain, 2011). 

2.1 Konsep Anak 

2.2.1 Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan 

2.2.1.1 Definisi pertumbuhan dan perkembangan 

 Pertumbuhan adalah perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi 

jasmaniah / fisik dan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru dari 

organisme / individu. Pertumbuhan (Growth) adalah berkaitan dengan masalah 

perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun 

individu, yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pound) ukuran panjang 
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(cm, inchi), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium dan 

nitrogen tubuh). 

  Perkembangan (Development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur 

dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan (Fuzan, 2010). 

2.2.2 Tahap - Tahap Tumbuh Kembang Anak Wong ,2005 

2.2.2.1 Pre natal 

1) Geminal : konsepsi – 8 minggu 

2) Embrio : 2 - 8 minggu 

3) Fetal : 8 – 40 minggu 

2.2.2.2 Bayi 

1) Neonatus : lahir – 1 bulan 

2) Bayi : 1 bulan -12 bulan 

2.2.2.3 Anak-anak awal 

1) Toddler : 1 - 3 th 

2) Prasekolah : 3 - 6 th 

2.2.2.4 Anak-anak tengah / sekolah : 6 -12 th 

2.2.2.5 Anak - anak akhir:  

1) Prapubertas : 10 -13 th 

2) Remaja : 13 – 19 th 
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2.2.3 Tahap perkembangan Anak 

Tabel 2.1 Perkembangan anak usia 13-24 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN MOTORIK 

HALUS 

KOMUNIKASI 

PASIF 

KOMUNIKASI 

AKTIF 

MENOLONG 

DIRI SENDIRI 

1. Berjalan 

sendiri 

2. Berjalan 

mundur 

3. Mengambi

l alat 

permainan 

dari lantai 

tanpa jatuh 

4. Menarik 

dan 

mendorong 

alat 

permainan 

5. Duduk 

sendiri,me

ngerti 

pengharga

an/pujian 

6. Naik dan 

1. Menggunaka

n benda 

2. Memasukkan 

benda 

kedalam 

lubang 

3. Membuka-

buka 

lembaran 

4. Mencoret-

coret 

5. Menarik, 

memutar, 

mendorong 

benda-benda 

6. Melempar-

lempar 

7. Menggambar 

dengan 

gerakan 

1. Member

ikan 

reaksi 

yang 

tepat 

kalau 

ditanya 

“dimana

” 

2. Mengert

i arti 

kata “di, 

didalam

, 

dibawah

” 

3. Menjala

nkan 

perintah 

untuk 

1. Mengucapk

an kata yang 

mempunyai 

arti. 

2. Menggunak

an perkataan 

yang disukai 

gerakan 

untuk 

meminta 

sesuatu. 

3. Mengucapk

an kata-kata 

tunggal 

secara 

beruntun 

untuk 

menceritaka

n suatu 

kejadian. 

1. Bisa 

memakai 

sendok,tap

i masih 

tumpah. 

2. Minum 

dari 

cangkir 

dipegang 

demgan 

satu 

tangan 

tanpa 

dibantu. 

3. Membuka 

sepatu,kao

s 

kaki,celan

a,baju 

kaos. 
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turun 

tangga 

dengan 

pertolonga

n 

7. Bergoyang

-goyang 

mengikuti 

irama 

musik 

 

tangan yang 

menyeluruh,

menggeser 

tangan, 

membuat 

garis besar 

memba

wa 

benda 

yang 

sudah 

dikenaln

ya dari 

ruangan 

lain 

4. Mengert

i 

kalimat 

sederha

na yang 

terdiri 

dari 

paling 

banyak 

dua kata 

saja 

5. Mengert

i dua 

perintah 

sederha

4. Menyebutka

n diri 

sendiri 

namanya. 

5. Dapat 

mengatakan 

hak 

milik/kepun

yaannya 

untuk 

menunjuk 

pada benda-

benda 

miliknya.M

enambah 

perbendahar

aan 

kata(sebany

ak lebih 

kurang 50 

kata). 

4. Membuka 

tutup baju 

seleret(rets

luiting) 

yang 

besar. 

5. Bisa 

mengataka

n kalau 

ingin 

kebelakan

g (buang 

air) 
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na yang 

saling 

berhubu

ngan 

 

Tabel 2.2 Perkembangan anak usia 25-36 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN MOTORIK 

HALUS 

KOMUNIKASI 

PASIF 

KOMUNIKASI 

AKTIF 

MENOLONG DIRI 

SENDIRI 

1. Lari 

tanpa 

jatuh. 

2. Lompat 

ditempat 

kedua 

kaki 

jatuh 

bersamaa

n. 

3. Berdiri 

pada satu 

kaki. 

4. Berjingk

at diatas 

1.Mengatur/mema

kai benda-

benda. 

2.Membalik 

halaman buku 

satu persatu. 

3.Memegang alat 

tulis gambar. 

4.Menggunakan 

satu tangan 

secara tetap, 

dalam hampir 

semua kegiatan. 

5.Meniru garis 

(lingkaran, lurus 

1. Menunju

k gambar 

dari 

benda 

yang 

umum/su

dah 

dikenal, 

kalau 

benda 

tersebut 

disebutka

n. 

2. Dapat 

mengenal 

1. Membuat 

kalimat dua 

kata. 

2. Menyebutk

an nama. 

3. Menggunak

an kata 

tanya apa 

dan dimana 

4. Membuat 

kalimat 

sangkal. 

5. Menunjukk

an 

kekesalan 

1. Menggunak

an sendok 

tumpah 

sedikit. 

2. Mengambil 

minuman 

dari 

kendi/teko/

ceret tanpa 

dibantu. 

3. Membuka 

pintu 

dengan 

memutar 

pegangan 
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jari-jari 

kaki. 

5. Menenda

ng bola. 

dan berditi/tegak 

lurus). 

6.Melukis bentuk-

bentuk. 

7.Meremas-remas, 

menggulung 

tanah liat. 

benda 

kalau 

diberitah

u 

kegunaan

ya. 

3. Mengerti 

bentuk 

pertanyaa

n apa dan 

dimana. 

4. Mengerti 

kata 

larangan 

seperti : 

tidak, 

bukan, 

tidak 

dapat, 

jangan. 

5. Senang 

mendeng

arkan 

cerita 

atau 

kejengkelan 

karena 

tidak 

mengerti 

 

pintu. 

4. Membuka 

baju dengan 

dibantu. 

5. Mencuci 

dan 

mengeringk

an tangan 

dengan 

bantuan. 

6. Belajar 

dilakukan 

dengan 

eksplorasi. 

7. Mulai 

mengerti 

menggunak

an benda-

benda 
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yang 

sederhan

a dan 

minta 

diceritaka

n lagi. 

 

Tabel 2.3 Perkembangan anak usia 36-48 bulan 

GERAKAN MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK HALUS 

KOMUNIKASI PASIF KOMUNIKASI 

AKTIF 

MENOLONG 

DIRI SENDIRI 

1. Lari 

menghindari 

hambatan 

dan 

tantangan. 

2. Berjalan 

diatas garis. 

3. Berdiri 

diatas satu 

kaki untuk 5-

10 detik. 

4. Melonjat 

diatas satu 

kaki. 

1. Membuat 

menara dari 

sembilan 

balok kecil. 

2. Meniru 

bentuk-

bentuk 

membuat 

lingkaran. 

3. Meniru 

garis. 

4. Membuat 

silang. 

5. Membuat 

1. Mulai 

memahami 

kalimat-

kalimat 

konsep-

konsep 

waktu. 

2. Mengerti 

perbandingan

-

perbandingan 

dalam hal 

ukuran, 

membanding

1. Bicara 

dalam 

kalimat 

yang 

terdiri dari 

3. 

2. Anak 

dapat 

mencari 

terakan 

pengalam

an masa 

yang lalu. 

3. Menyebut 

1. Dapat 

menuang 

air 

dengan 

baik 

(tanpa 

tumpah) 

dari 

tempat 

air 

(teko/cer

et) tutup 

kecil. 

2. Memasa
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5. Mendorong,

menarik,men

gemudikan 

permainan 

beroda. 

6. Mengendarai 

sepeda roda 

tiga. 

7. Lompat 

diatas benda 

setinggi 

15cm 

mendarat 

dengan 

kedua kaki 

bersama. 

8. Melempar 

bola diatas 

kepala. 

9. Menangkap 

bola yang 

dilempar 

kepadanya. 

segiempat. 

6. Meniru 

tulisan. 

7. Membuat 

bentuk 

kan benda-

benda atau 

dua hal. 

3. Memahami 

konsep sebab 

akibat. 

4. Mengerti dan 

dapat 

melaksanaka

n sampa-

sampai 4 

perintah/petu

njuk yang 

ada 

kaitannya. 

5. Mengerti 

kalau 

diberitahuka

n “ayo pura-

pura” 

diri 

dengan 

memakai 

kata 

“saya, 

aku”. 

4. Berbicara 

dengan 

ucapan 

yang 

dapat 

dimengert

i orang 

lain (yang 

masih 

asing). 

ng dan 

membuk

a 

kancing 

besar. 

3. Mencuci 

tangan 

dibantu. 

4. Membua

ng ingus 

kalau 

diingatka

n. 
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Tabel 2.4 Perkembangan anak usia 49-60 bulan 

GERAKAN 

MOTORIK  KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK HALUS 

KOMUNIKASI 

PASIF 

KOMUNIKASI 

AKTIF 

MENOLONG 

DIRI SENDIRI 

1. Berjalan 

mundur 

dengan 

tumit 

berjingka

t(jinjit). 

2. Lompat 

kedepan 

10kali 

tanpa 

terjatuh. 

3. Naik 

turun 

tangga 

dengan 

kaki 

berganti-

ganti 

1. Menggunt

ing kertas 

dengan 

mengikuti 

garis 

tanpa 

terputus. 

2. Menggam

bar garis 

silang. 

3. Menggam

bar 

segiempat 

 

1. Dapat 

mengikuti 3 

perintah 

tidak 

berhubungan

,dalam 

urutan yang 

tepat. 

2. Mengerti 

perbandinga

n sesuatu 

sifat dari 

benda/orang 

secara 

bertingkat (3 

tingkatan ini: 

ia lah biasa, 

lebih, 

paling). 

3. Mendengark

an cerita 

1. Bertanya 

dengan 

pertanyaan 

:  

-kapan 

-bagaimana 

-mengapa 

2.Menggunak

an kata : 

-dapat 

-akan 

3.Menggabun

gkan kalimat. 

4. Berbicara 

tentang 

hubungan 

sebab akibat 

dengan 

menggunakan  

karena dan 

jadi. 

1. Memot

ong 

makana

n 

dengan 

pisau. 

2. Mengik

at tali 

sepatu. 
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yang 

panjang. 

4. Menggabung

kan perintah 

lisan 

kedalam 

kegiatan 

bermain. 

5. Menceritaka

n isi 

cerita,walau 

mungkin 

masih 

campur aduk 

faktanya. 

5.Menceritaka

n isi cerita, 

walau 

mungkin 

masih campur 

aduk faktanya 

 

 

 

Tabel 2.5 perkembangan anak usia 61-72 bulan 

GERAKAN MOTORIK 

KASAR 

GERAKAN 

MOTORIK HALUS 

KOMUNIKASI PASIF KOMUNIKASI 

AKTIF 

MENOLONG 

DIRI SENDIRI 

1. Berjalan 

ringan diatas 

ujung jari 

kaki (jinjit). 

2. Jalan diatas 

1. Menggunt

ing 

bentuk-

bentuk 

sederhana

1. Menunjukkan 

berbagai 

bentuk 

ketrampilan 

dan kemauan 

1. Dalam tata 

bahasa 

sudah 

mendekati 

penggunaa

1. Dapat 

berpa

kaian 

sendir

i 
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papan 

keseimbanga

n 

3. Dapat 

meloncat 

sampai 

20cm. 

4. Main lompat 

tali dengan 

kaki 

berganti-

ganti 

. 

2. Meniru 

membuat 

segi 

tiga,bentu

k-bentuk 

simetris. 

3. Membuat 

bentuk 

wajik,segi

tiga,segi 

empat. 

4. Menulis 

angka. 

5. Memberi 

warna(ber

bagai 

bentuk 

gambar). 

dibidang pra 

akademik 

seperti T.K. 

n tata 

bahasa 

orang 

dewasa. 

2. Dapat 

menanti 

gilirannya 

yang tepat 

dalam 

pembicara

an. 

3. Memberi 

dan 

menerima 

keteranga

n 

secara 

lengka

p. 

2. Menyi

kat 

gigi 

tanpa 

dibant

u. 

3. Meny

ebran

g 

jalan 

denga

n 

selam

at 
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2.2.4 Proses pertumbuhan dan Perkembangan anak 

2.2.4.1 Proses pertumbuhan pada anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal 

bertambahnya ukuran fisik, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar 

kepala, lingkar lengan, lingkar dada dan yang lainnya. 

2) Dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat 

terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari 

masa konsep sehingga dewasa. 

3)  Pada pertumbuhan dan perkembangan, hilang cirri-ciri lama yang ada 

selama pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, gigi susu atau 

hilangnya reflex tertentu. 

2.2.4.1 Proses Perkembangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari 

perubahan fungsi, seperti perkembangan system reproduksi akan diikuti 

perubahan pada fungsi alat kelamin. 

2) Perkembangan memiliki pola yang konstan yaitu perkembangan dapat 

terjadi dari daerah kepala ke daerah kaki. 

3) Perkembangan memiliki tahap yang berurutan mulai dari melakukan hal 

yang sederhana sampai melakukan hal yang sempurna. 

4) Perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian yang 

berbeda. 

5) Perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, 

dimana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. 
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2.2.5 Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak 

  Kebutuhan dasar tumbuh kembang pada anak adalah : 

2.2.5.1 Kebutuhan fisik - biomedis (ASUH) meliputi : 

1) Nutrisi yang mencukupi dan seimbang 

2) Perawatan kesehatan dasar 

3) Sandang / pakaian 

4) Tempat tinggal yang layak 

5) Higienis diri dan lingkungan 

6) Kesegaran jasmani 

2.2.5.2 Kebutuhan emosi anak dan kasih sayang (ASIH) meliputi: 

1) Kasih sayang orang tua 

2) Rasa aman 

3) Harga diri anak 

4) Dukungan atau dorongan 

5) Mandiri 

6) Rasa memiliki 

2.2.5.3 Kebutuhan stimulasi mental (ASAH) 

   Stimulasi mental adalah kebutuhan yang sangat penting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Asah merupakan kebutuhan untuk 

perkembangan mental psikososial anak yang dapat dilakukan dengan 

pendidikan dan pelatihan. 
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2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak 

   Factor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dapat 

dibagi dalam 2 bagian yaitu : 

2.2.6.1 Faktor Herediter 

   Factor hereditas adalah gen yang terdapat di dalam nucleus 

daritelur yang dibuahi pada masa embrio mempunyai sifat tersendiri pada 

tiap individu. Sifat – sifat emosional seperti perasaan takut, kemauan dan 

tempramen lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dibandingkan 

hereditas seperti jenis kelamin, ras atau bangsa, keluarga dan umur. 

2.2.6.2 Faktor Lingkungan 

   Factor lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. 

Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, 

sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul dan bermain di 

lingkungan sekitar (alam) (Dwi, 2015). 

1)  Factor lingkungan prenatal 

(1). Gizi (defisiensi vitamin, iodium, dan lain-lain).  

(2). Mekanis (pita amniotic, ektopia, posisifetus yang abnormal, 

trauma). 

(3). Toksinkimia (propiltiourasil, aminopeterin, dan obatkontrasepsi). 

Obat-obatan yang menimbulkan kelaianan. 

(4). Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes mellitus sering 

menunjukkan kelaianan berupa makrosomia. 

(5). Radiasi (sinar rotgen dan radium). Pemakaian radium dan sinar 

rotgen yang tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan 



30 
 

kelianan pada fetus. 

(6). Infeksi yang dapat menyerang fetus intra uterine sehingga terjadi 

gangguan pertumbuhan fisis dan mental. 

(7). Imunitas (fetalis, eritroblastosis, dan kernicterus). 

(8). Anoksiaembrio (gangguan fungsi plasenta). 

2)  Factor lingkungan pasca natal 

(1). Gizi (masukan makanan kualitatif dan kuantitatif), termasuk 

dalam hal ini bahan pembangun tubuh yaitu protein, karbohidrat, 

lemak, mineral, dan vitamin. 

(2). Penyakit (penyakit kronis dan kelainan congenital), beberapa 

penyakit kronis seperti glomerulone fritis kronik, tuberculosis 

paru dan penyakit yang dapat mengakibatkan retardasi 

pertumbuhan jasmani. 

(3). Keadaan social - ekonomi. Hal ini memegang peranana penting 

dalam pertumbuhan anak. Jelas dapat terlihat pada ukuran bayi 

yang lahir dari golongan orang tua dengan keadaan social-

ekonomi yang kurang, dan lebih rendah dibandingkan dengan 

bayi dari keluarga dengan social-ekonomi yang cukup. 

(4). Musim. Di negeri yang mempunyai 4 musim terdapat perbedaan 

kecepatan tumbuh berat badan dan tinggi. Pertambahan tinggi 

terbesar pada musim semi dan paling rendah pada musim gugur. 

Sebaliknya penambahan berat badan terbesar terjadi pada musim 

gugur dan terkecil pada musim semi (Fauzan, 2015). 
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2.2.7 Ciri-ciri Tumbuh Kembang Anak 

Tumbuh kembang anak yang sudah dimulai sejak konsepsi sampai dewasa 

itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu: 

2.2.7.1 Terdapat masa percepatan dan masa perlambatan, serta laju tumbuh 

kembang yang berlainan organ-organ.  

2.2.7.2 Pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi 

kecepatannya berbeda antara anak satu dengan lainnya. 

2.2.7.3 Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi system susunan saraf. 

2.2.7.4 Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. 

2.2.7.5 Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal. 

2.2.7.6 Refleks primitive seperti reflex memegang dan berjalan akan menghilang 

sebelum gerakan volunteer tercapai. 

(Soetjiningsih, 2012) 

2.2.8 Tahapan Pertumbuhan Pada Anak 

2.2.8.1 Berat badan 

1) Usia 3-12 bulan : BB ideal (kg) = (usia dalam bulan + 9) : 2 

2) Usia 1-6 tahun : BB ideal (kg) = (usia dalam tahun x 2) + 8 

3) Usia 7-12 tahun : BB ideal (kg) = (usia dalam tahun) x 7 – 5 ) : 2 

2.2.8.2 Tinggi badan 

1) Bayi baru lahir : sekitar 50 cm 

2) Bayi hingga 1 tahun : 1,5 x tinggi badan saat lahir 

3) Umur 4 tahun : 2 x tinggi badan saat lahir 

4) Umur 6 tahun : 1,5 x tinggi badan pada usia 1 tahun 

5) Umur 13 tahun : 3 x tinggi badan pada usia 1 tahun (Nurvita, 2017) 
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2.2.8.3 Lingkar lengan atas 

1) Bila lingkar lengan <12 cm : termasuk gizi buruk 

2) Bila lingkar lengan 12 – 13,5 cm : termasuk gizi kurang 

3) Bila lingkar lengan>13,5cm : termasuk gizi normal 

2.2.8.4 Lingkar kepala 

1) pemahaman per tahun 2 cm 

2) usia 2 tahun : 49 – 50cm 

 2.2.8.5 Lingkar dada  

1) pengukuran dilakukan pada saat bernapas biasa 

2) pengukuran lingkar dada dilakukan dengan posisi berdiri pada 

anak yang lebih besar 

2.2.8.5 Gigi 

1) Usia 6 bulan tumbuh gigi bagian bawah (gigi seri tengah) 

biasanya tumbuh lebih dulu baru kemudian gigi lainnya akan 

mulai tumbuh setelah satu atau dua bulan 

2) Biasanya gigi seri samping akan muncul sekitar 10 – 12 bulan, 

pertama dibagian bawah kemudian dibagian atas. Geraham 

pertama muncul pada usia 12 – 16 bulan, di ikuti oleh gigi 

taring. Geraham kedua biasanya muncul terakhir dan sederet 

gigi susu seharusnya sudah tumbuh semua di usia 2-3 tahun 

(Nursalam, 2009) 

2.2.9 Perkembangan Sosial Anak 

 Menurut Hurlock yang dikutip oleh Abdulhavi (2009) 

perkembangan social anak dibagi menjadi: 
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 2.2.9.1 Paska lahir 

Anak lebih suka ditinggal tanpa diganggu. Merasa senang waktu 

berkontak erat dengan tubuh ibu. Menangis keras apabila merasa tidak 

enak, tetapi bila didekap erat atau diayun dengan lembut anak akan 

berhenti menangis. 

2.2.9.2 Usia 1 bulan sampai 3 bulan 

Merasakan kehadiran ibu dan memandang kearahnya bila ibu 

mendekat. Terus menerus mengamati setiap gerakan orang yang berada 

didekatnya. Berhenti menangis bila diajak bermain atau bicara oleh 

siapa saja yang bersikap ramah. 

2.2.9.2 Usia 6 bulan 

Penuh minat terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi disekitarnya. 

Jika akan diangkat, anak akan mengulurkan kedua tangannya. Tertawa 

kecil bila diajak bermain, walaupun biasanya bersahabat tetapi tidak 

langsung menyambut dan memberi respon terhadap orang yang tidak 

dikenalnya. 

2.2.9.3 Usia 9 bulan sampai 12 bulan 

Pada tahap ini anak sudah mengerti kata tidak, melambaikan tangan, 

bertepuk tangan atau menggoyangkan tangan mengikuti nyanyian. 

Bermain denagn orang dewasa yang dikenal dan memperhatikan serta 

meniru tindakan orang dewasa. Mulai memahami dan mematuhi 

perintah yang sederhana. 

2.2.8.10 Usia 18 bulan sampai 21 bulan 

Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian dan 
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kasih sayang. Mengerti sebagian apa yang dikatakan kepada dirinya 

dan mengulangi kata yang diucapkan orang dewasa dan banyak 

bercakap-cakap. Usia 3 tahun sampai 5 tahun anak sudah dapat 

berbicara bebas pada diri sendiri, orang lain, bahkan dengan 

mainannya, mampu berbicara lancar, dan bermain dengan kelompok. 

Anak kadang merasa puas bila bermain sendiri untuk waktu yang lama 

dan mulai menyenangi kisah seseorang / tokoh dalam film. 

2.2.8.11 Usia 5 tahun sampai 6 tahun 

Anak dapat bergaul dengan semua teman, merasa puas dengan prestasi 

yang dicapai, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, dan dapat 

mengendalikan emosi (Abdulhavi, 2009) 

2.2.10 Perkembangan Psikoseksual Anak 

 Menurut Sigmund Fred yang dikutip oleh Minarti (2015) 

perkembangan psikoseksual anak dibagi menjadi: 

2.2.9.1 Fase oral / mulut (0-18 bulan) 

 Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan (oral gratification). 

Rasa lapar dan haus terpenuhi dengan menghisap putting susu ibunya. 

Kebutuhan-kebutuhan, presepsi-presepsi dan cara ekspresi bayi secara 

primer dipusatkan di mulut, bibir, lidah dan organ lain yang berhubungan 

dengan daerah mulut. Pada fase oral ini, peran ibu penting untuk 

memberikan kasih sayang dengan memenuhi kebutuhan bayi secepatnya. 

Jika semua kebutuhannya terpenuhi, bayi akan merasa aman, percaya pada 

dunia luar. 
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2.2.9.2 Fase Anal (1,5 - 3 tahun) 

Pada fase ini kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus. 

Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan berak. Kenikmatan lenyap 

setelah berak selesai. Jika kenikmatan yang sebenarnya diperoleh anak 

dalam fase ini ternyata diganggu oleh orang tuanya dengan mengatakan 

bahwa hasil produksinya kotor, jijik dan sebagainya, bahkan jika disertai 

dengan kemarahan atau bahkanan caman yang dapat menimbulkan 

kecemasan, maka hal ini dapat menganggu perkembangan kepribadian 

anak. Oleh karena itu sikap orang tua yang benar yaitu mengusahakan agar 

anak merasa bahwa alat kelamin dan anus serta kotoran yang 

dikeluarkannya adalah sesuatu yang biasa (wajar) dan bukan sesuatu yang 

menjijikan. 

2.2.9.3 Fase Uretral 

Pada fase ini merupakan perpindahan dari fase anal kefase phallus. Erotic 

uretral mengacu pada kenikmatan dalam pengeluaran dan penahanan air 

seni seperti pada fase anal. Jika fase uretral tidak dapat diselesaikan 

dengan baik, anak akan mengembangkan sifat uretral yang menonjol yaitu 

persaingan dan ambisi sebagai akibat timbulnya rasa malu karena 

kehilangan control terhadap uretra. Jika fase ini dapat diselesaikan dengan 

baik, maka anak mengembangkan persaingan sehat, yang menimbulkan 

rasa bangga akan kemampuan diri. Anak laki-laki meniru dan 

membandingkan dengan ayahnya. 

2.2.9.4 Fase Phallus (3-5 tahun) 

Pada fase ini anak mulai mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan 
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kakak, adik atau temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya 

merupakan tempat yang memberikan kenikmatan ketika ia 

mempermainkan bagian tersebut. Tetapi orang tua sering marah bahkan 

menegeluarkan ancaman bila melihat anaknya memegang atau 

mempermainkan kelaminnya. 

2.2.9.5 Fase laten (6-13 tahun) 

Fase istirahat periode diam, dimana pada fase ini tidak ada zona erogen 

karena sudah bersifat menetap pada penis serta semuanya berpusat pada 

fase seperti kenikmatan. Pada fase ini berbeda dengan fase sebelumnya 

karena pada fase tidak ada fiksasi karena perilakunya sudah menetap serta 

pada tahap ini dimana anak mulai bersosialisasi pada interaksi pada 

intelektual dan keterampilan 

2.2.9.6 Fase Genital (11/13 tahun-18 tahun) 

Pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai “titik akhir”. 

Organ-organ seksual mulai aktif sejalan dengan mulai berfungsinya 

hormon-hormon seksual, sehingga pada saat ini terjadi perubahan fisik dan 

psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata adalah pertumbuhan 

tulang dan perkembangan organ seks serta tanda-tanda seks sekunder. 

Remaja putrid mencapai kecepatan pertumbuhan maksimal pada usia 

sekitar 12-13 tahun, sedangkan remaja putra sekitar 14-15 tahun (Minarti, 

2015). 

2.2.10 Perkembangan Psikososial Anak 

Menurut Eric Erickson yang dikutip oleh Riesmiyatiningdyah (1994) 

perkembangan psikososial anak dibagi menjadi: 
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2.2.10.1 Tahap I : 0-1 tahun (Trust versus Mitrust) 

Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan 

dan kehangatan, jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang 

anak akan mengembangkan asa (hope). Jika krisis ego ini tidak pernah 

terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

membentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya, selalu 

meyakinkan dirinya bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan 

dari dirinya. 

2.2.10.5 Tahap II : 1-3 tahun (Autonomy versus Shame and Doubt) 

Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki control atas 

tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya 

untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak 

dengan perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka, 

tepatnya otonomi. Harapan idealnya, anak bisa belajar menyesuaikan diri 

dengan aturan-aturan social tanpa banyak kehilangan pemahaman awal 

mereka mengenai otonomi, inilah resolusi yang diharapkan. 

2.2.10.6 Tahap III : 3-6 tahun (Initiative versus Guilt) 

Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan 

melaksanankan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan 

ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat 

keputusan karena takut berbuat. Anak memiliki rasa percaya diri yang 

rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia 

dewasa. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka 

keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam 
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hidupnya. 

2.2.10.7 Tahap IV : 6-12 tahun (Industry versus Inferiorit) 

Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan 

kepuasan dari menyelesaikan tugas khususnya tugas-tugas akademik. 

Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang 

dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. 

Ketrampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Disisi lain, anak 

yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu 

mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan merasa inferior. 

2.2.10.8 Tahap V : 12-18 tahun (Identitiy versus Role Confusion) 

Pada tahap ini, terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis 

seperti orang dewasa sehingga tampak adanya kontra indikasi bahwa di 

lain pihak ia dianggap dewasa tetapi disisi lain ia dianggap belum 

dewasa. Tahap ini anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur 

dan kegiatan. Peran orang tua sebagai sumber perlindungan dan nilai 

utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya 

tinggi. 

2.2.10.9 Tahap VI : masa dewasa muda (Intimacy versus Isolation) 

Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi 

dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidak mampuan untuk 

membentuk ikatan social yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. 

Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang 

diperoleh adalah cinta. 
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2.2.10.10 Tahap VII : masa dewasa menengah (Generativity versus Stagnation) 

Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai 

balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga melakukan 

sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa 

depan. Ketidak mampuan untuk memiliki pandangan generative akan 

menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan 

mengatasi krisis pada masa ini maka keterampilan ego yang dimiliki 

adalah perhatian. 

2.2.10.11 Tahap VIII : masa dewasa akhir (Ego Integrity versus Despai) 

Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat meningat kembali masa 

lalu dan melihat makna, ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa 

lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk 

mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-

tahun. Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan 

munculnya rasa putus asa (Riendravi, 2014) 

2.2.11 Perkembangan Moral Anak 

Menurut Kholberg yang dikutip oleh Rofiah (1977) perkembangan moral 

anak dibagi menjadi: 

Terdapat 3 tingkat dan 6 tahap pada masing-masing tingkat terdapat 2 

tahap. 

2.2.12.1 Tingkat I : Penalaran Prakonvensional. 

 Penalaran Prakonvensional adalah : tingkat yang paling rendah 

dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, anak tidak 

memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral- penalaran moral 
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dikendalikan oleh imbalan (hadiah) dan hukuman eksternal. Dengan kata 

lain aturan dikontrol oleh orang lain (eksternal) dan tingkah laku yang baik 

akan mendapat hadiah dan tingkah laku yang buruk mendapatkan 

hukuman. 

1) Tahap I. Orientasi hukuman dan ketaatan 

Yaitu : tahap pertama yang mana pada tahap ini penalaran 

moral didasarkan atas hukuman dan anak taat karena orang 

dewasa menuntut mereka untuk taat. 

2) Tahap II. Individualisme dan tujuan 

Pada tahap ini penalaran moral didasarkan atas imbalan 

(hadiah)dan kepentingan sendiri. Anak-anak taat bila mereka 

ingin taat dan bila yang paling baik untuk kepentingan terbaik 

adalah taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan 

apa yang dianggap menghasilkan hadiah. 

2.2.12.2 Tingkat II : Penalaran Konvensional 

Penalaran Konvensional merupakan suatu tingkat internalisasi 

individual menengah dimana seseorang tersebut menaati stándar-stándar 

(Internal)tertentu, tetapi mereka tidak menaati stándar-stándar orang lain 

(eksternal)seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. 
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1) Tahap III. Norma-norma Interpersonal 

Dimana seseorang menghargai kebenaran, keperdulian dan 

kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan-

pertimbangan moral. Seorang anak mengharapkan dihargai 

oleh orang tuanya sebagai yang terbaik. 

2) TingkatIV. Moralitas Sistem Sosial 

Dimana suatu pertimbangan itu didasarkan atas pemahaman 

aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. 

2.2.12.3 Tingkat III : Penalaran Pasca konvensional 

Suatu pemikiran tingkat tinggi dimana moralitas benar-benar di 

internalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. 

Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-

pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode. 

1) Tahap V. Hak-hak masyarakat versus hak-hak individual 

Nilai-nilai dan aturan-aturan adalah bersifat relatif dan 

bahwa standar dapat berbeda dari satu orang ke orang lain. 

2) Tahap VI. Prinsip-prinsip Etis Universal 

Seseorang telah mengembangkan suatu standar moral yang 

didasarkan pada hak-hak manusia universal. Dalam artian 

bila sseorang itu menghadapi konflik antara hukum dan 
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suara hati, seseorang akan mengikuti suara hati (Rofiah, 

2015). 

2.2.13 PerkembanganKognitif Anak 

Menurut Piaget yang dikutip oleh Rofiqoh (1985) perkembangan kognitif 

anak dibagi menjadi: 

   Perkembangan kognitif atau proses belajar seseorang akan 

mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan 

umurnya.  Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui 

berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang 

berada di luar tahap kognitifnya. 

2.2.13.1 Tahap sensorimotor (0 - 2 tahun)  

Pada periode ini tingkah laku anak bersifat motorik dan 

persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan 

tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. 

2.2.13.2 Tahap preoperasional (2,0 – 7,0 tahun)  

  Pada periode ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru 

atau mengamati suatu model tingkah laku dan mampu melakukan 

simbolisasi. 

2.2.13.3 Tahap intuitif (4,0 – 8,0 tahun)  

  Pada periode ini anak telah dapat memperoleh pengetahuan 

berdasarkan pada kesan yang agak abstraks. Dalam menarik kesimpulan 

http://www.asikbelajar.com/2013/01/piaget-tahap-preoperasional.html
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sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, 

anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik terutama bagi 

mereka yang memiliki pengalaman yang luas 

2.2.13.4 Tahap operasional konkret (7 - 12 tahun)  

  Pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-

aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversible dan kekekalan.  

Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan 

benda-benda yang bersifat konkret (Rofiqoh, 2015). 

2.3 Konsep Hospitalisasi 

2.3.1 Pengertian 

Suatu proses karena suatu alas an darurat atau berencana 

mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit menjalani terapi dan 

perawatan sampai pemulangan kembali kerumah. Selama proses tersebut 

bukan saja anak tetapi orang tua juga mengalami kebiasaan yang asing, 

lingkungannya yang asing, orang tua yang kurang mendapat dukungan 

emosi akan menunjukkan rasa cemas. Rasa cemas pada orang tua akan 

membuat stress anak meningkat. Dengan demikian asuhan keperawatan 

tidak hanya terfokus pada anak tetapi juga pada orang tuanya 

(Cahyaningsih, 2011).  

2.3.2 Stressor Umum Pada Hospitalisasi 

2.3.2.1 Cemas akibat perpisahan 

 Selama fase protes, anak-anak beraksi secara agresif terhadap 

perpisahan dengan orang tua. Mereka menangis dan berteriak memanggil 
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orang tua mereka, menolak perhatian dari orang lain dan kedudukan 

mereka tidak dapat ditenangkan. Selama fase putus asa, tangisan berhenti 

dan muncul depresi. Anak tersebut menjadi kurang begitu aktif tidak 

tertarik untuk bermain atau terhadap makanan dan menarik diri dari orang 

lain. 

Tahap ketiga adalah pelepasan (penyangkalan) secara supervisual 

tanpa bahwa anak akhirnya menyesuaikan diri terhadap kehilangan. 

Perilaku ini merupakan hasil dari kepasrahan dan bukan merupakan tanda-

tanda kesenangan. Anak memisahkan diri dari orang tua dan mengatasinya 

dengan membentuk hubungan yang dangkal dengan orang lain. Menjadi 

makin berpusat pada diri sendiri dan semakin berhubungan dengan objek 

materi (Wong, 2009). 

2.3.2.2 Kehilangan Kendali 

1) Bayi : bayi berusaha mengendalikan lingkungannya dengan ungkapan 

emosional, seperti menangis atau tersenyum. 

2) Todler : pengalaman hospitalisasi atau sakit sangat harapan dan prediksi 

mereka, karena secara praktis lingkungan rumah sakit sangat berbeda 

dengan yang ada dirumah. Misalnya, mereka menolak diberi makan 

yang berbeda dengan makanan yang biasanya dimakan dirumah. 

3) Anak prasekolah : mereka memahami berbagai peristiwa dari berbagai 

sudut pandang mereka sendiri. Misalnya, jika konsep anak prasekolah 

tentang perawat adalah mereka yang menyebabkan nyeri, maka akan 

berfikir bahwa setiap perawat juga akan menyebabkan nyeri. 
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4) Anak usia sekolah : anak usia sekolah biasanya rentang terhadap 

kejadian yang dapat mengurangi rasa kendali dan kekuatan mereka 

berusaha keras memperoleh kemandirian dan produktivitas. 

5) Remaja : remaja dapat merasa terancam dengan orang lain yang 

menghubungkan fakta-fakta dengan cara merendahkan diri. Remaja 

ingin mengetahui apakah orang lain dapat berhubungan setingkat 

dengannya atau tidak (Wong, 2009). 

2.3.2.3 Karakteristik Perkembangan Respon Anak terhadap Nyeri 

1) Bayi 

(1). Respon tubuh umum, seperti memukul-mukul 

(2). Menangis dengan keras 

(3). Ekspresi nyeri pada wajah 

2) Toodler 

(1). Menangis keras, berteriak 

(2). Ekspresi verbal, seperti “aduh”, “auw” atau ‘sakit” 

(3). Memukul-mukul dengan lengan atau kaki 

(4). Berusaha mendorong stimulus menjauh sebelum nyeri terjadi 

(5). Tidak kooperatif 

3) Anak usia sekolah 

(1). Terlihat semua perilaku toodler 

(2). Sikap berdalih  seperti “tunggu sebentar” atau “saya belum siap” 

(3). Mengepalkan tangan, jari memucat, gigi gemetar, tubuh kaku, mata 

tertutup, dahi berkerut 
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4) Remaja 

(1). Protesvical sedikit 

(2). Aktivitas motoric sedikit 

(3). Ekspresi verbal lebih banyak, seperti “sakit” atau “kamu 

menyakitiku” 

(4). Ketegangan otot dan control tubuh meningkat (Wong , 2009) 

2.3.3 Efek Hospitalisasi Pada Anak 

2.3.3.1 Anak kecil 

1) Kecenderungan untuk berpegang erat dengan orang tua 

2) Menuntut perhatian orang tua 

3) Sangat menentang perpisahan 

4) Ketakutan baru (misalnya mimpi buruk) 

5) Rewel terhadap makanan 

6) Menarik diri dan malu 

2.3.3.2  Anak yang lebih tua 

 1) Dingin secara emosional, dilanjutkan dengan ketergantungan kepada 

orang tua yang intens dan menuntut 

 2) Marah pada orang tua 

 3) Cemburu dengan orang lain 

2.3.4 Reaksi Orang Tua Terhadap Hospitalisasi 

   Pada awalnya orang tua bereaksi dengan tidak percaya, terutama 

jika penyakit tersebut muncul secara tiba-tiba dan serius.  Setelah realisasi 
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penyakit, orang tua beraksi dengan marah atau rasa bersalah. Orang tua 

dapat mempertanyakan kelayakan diri mereka sendiri sebagai pemberi 

perawatan terhadap anaknya. Takut, cemas dan frustasi berkaitan dengan 

keseriusan penyakit dan jenis prosedur medis yang dilakukan. Perasaan 

frustasi berkaitan dengan kurangnya informasi tentang prosedur dan 

pengobatan. Orang tua akhirnya dapat bersaksi dengan beberapa tingkat 

depresi (Wong , 2009). 

2.3.5 Konsep Solusi Hospitalisasi 

Mempersiapkan anak menghadapi pengalaman rumah sakit dan 

prosedur merupakan hal yang dilakukan untuk meminimalkan dampak 

negatif yang ditimbulkan karena hospitalisasi. Semua tindakan atau 

prosedur di rumah sakit dilakukan berdasarkan  prinsip bahwa ketakutan 

akan ketidaktahuan (fantasi) lebih besar daripada ketakutan yang 

diketahui. Oleh karena itu, mengurangi unsur ketidaktahuan dapat 

mengurangi ketakutan tersebut. 

Perawat memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan bagi 

anak dan keluarga guna mengurangi respon stress anak terhadap 

hospitalisasi. Intervensi untuk meminimalkan respon stress terhadap 

hospitalisasi menurut Hockenberry dan Wilson (2009), dapat dilakukan 

hal-hal sebagai berikut:  

1) Meminimalkan pengaruh perpisahan  

2) Meminimalkan kehilangan control dan otonomi 

3) Mencegah atau meminimalkan cedera fisik 
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4) Mempertahankan aktivitas yang menunjang perkembangan 

5) Bermain 

6) Memaksimalkan manfaat hospitalisasi anak 

7) Mendukung anggota keluarga  

8) Mempersiapkan anak untuk dirawat di rumah sakit. 

Persiapan yang dibutuhkan anak pada saaat masuk rumah sakit bergantung pada 

jenis konseling pra rumah sakit yang telah mereka terima. Jika mereka telah 

dipersiapkan dalam suatu program formal, mereka biasanya mengetahui apa yang 

akan terjadi dalam prosedur medis awal, fasilitas rawat inap dan staf keperawatan. 

Persiapan pemberian informasi yang akurat akan membantu anak mengurangi 

ketidakpastian, meningkatkan kemampuan koping, meminimalkan stress, 

menoptimalkan hasil pengobatan, dan waktu penyembuhan (Jaaniste 2007, dalam 

Gordon, 2010). 

2.3 Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan TB Paru 

2.3.1 Pengkajian 

2.3.1.1 Pengumpulan Data 

1) Identitas 

Tb paru banyak terjadi pada anak laki-laki yang berusia <3 tahun 

dan yang bertempat tinggal di tempat yang tidak sehat misalnya 

banyak orang yang merokok dan banyak orang yang terkena 

penyakit TB hingga menular ke anak (Rusli, 2017) 
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2) Keluhan Utama 

Sesaknapas, dan batuk berdahak (Rusli, 2017). 

3) Riwayat Penyakit Dahulu 

Anak dengan TBC biasanya datang ke RS dengan keluhan: demam 

>2 minggu, nafsu makan menurun, BB turun atau tidak naik dalam 

2 bulan berturut-turut, anak lesu dan tidak aktif seperti biasanya, 

teraba benjolan di leher atau kelenjar getah bening. 

(1) Riwayat kesehatan dalam keluarga perlu dikaji  

Kemungkinan keluarga ada yang pernah menderita TB paru. 

(2) Tumbuh kembang 

Mengkaji perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, baik 

perkembangan emosi dan social. 

(3) Imunisasi 

Mengkaji apakah sudah imunisasi BCG dalam umur 3 bulan, 

jika belum apa alasannya (Rampengan, 2007). 

(4) Riwayat penyakit keluarga 

Secara patologis TB paru tidak diturunkan, tetapi perawat perlu 

menanyakan apakah penyakit ini pernah dialami oleh anggota 

keluarga lainnya sebagai factor predisposisi penularan didalam 

rumah. 

(5) Riwayat lingkungan  

Lingkungan yang mempengaruhi kesehatan anak dengan 

Tuberculosis paru yaitu lingkungan yang sebagian besar orang 
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sekitarnya banyak yang menderita TB paru dan kondisi rumah 

yang kumuh. 

(6) Perilaku yang mempengaruhi kesehatan 

Faktor perilaku penderita tuberculosis seperti kebiasan anggota 

keluarga lainnya yang merokok, kebiasaan batuk yan tidak 

menutup mulut, membuang dahak sembarangan. 

4) Pemeriksaan Fisik 

1) B1 (Breathing) :  

Inspeksi: bentuk dada simetris, jika TB paru yang disertai 

atelektasis paru membuat bentuk dada tidak simetris. Anak 

mengalami sesak napas, peningkatan frekuensi pernapasan dan 

penggunaan otot bantu pernapasan jika terjadi komplikasi yang 

menyebabkan kerusakan luar pada parenkim paru, biasanya 

didapatkan batuk yang produktif 

Palpasi: pada anak yang mengalami TB paru disertai adanya 

efusi pleura massif dan pneumo thoraks anak mendorong posisi 

trakea ke arah berlawanan ke sisi sakit. TB paru tanpa 

komplikasi pada saat dilakukan palpasi, gerakan dada saat 

pernapasan biasanya normal dan seimbang antara bagian kanan 

dan kiri, adanya penurunan dinding pernapasan biasanya 

ditemukan pada anak TB paru dengan kerusakan parenkim paru 

yang luas. Vocal vremitus sama antara kanan dan kiri, adanya 

penurunan taktil fremitus pada anak dengan TB paru biasanya 

ditemukan pada anak yang disertai komlpikasi transmisi 
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getaran suara harus melewati cairan yang berakumulasi 

dirongga pleura (Smeltzer S, 2008) 

Perkusi : pada anak dengan TB paru minimal tanpa komplikasi, 

biasanya akan ditemukan bunyi sonor pada seluruh lapang 

paru. Pada anak dengan TB paru yang disertai komplikasi 

seperti efusi pleura akan didapatkan bunyi pekak pada sisi yang 

sakit sesuai banyaknya akumulasi sputum di rongga pleura. 

Apabila disertai dengan pneumo thoraks, maka didapatkan 

bunyi hiper sonor terutama jika pneumo thoraks ventil yang 

mendorong posisi paru kesisi yang sehat 

Auskultasi: pada anak dengan TB paru didapatkan bunyi napas 

tambahan ronkhi pada posisi yang sakit. Bunyi yang terdengar 

melalui stetosokop ketika anak berbicara atau menangis disebut 

dengan resonan vocal. Anak dengan TB paru yang disertai 

dengan komplikasi seperti efusi pleura dan pneumo thoraks 

akan didapatkan resonan vocal pada sisi yang sakit (Smeltzer, 

2008)  

2) B2 (Blood) : 

Inspeksi: terdapat sianosis perifer, tidak ada pembesaran organ  

Palpasi: denyut nadi perifer melemah, batas jantung mengalami 

pergeseran 

Perkusi: bunyi pekak (bleg-bleg) 

Auskultasi: tidak didapatkan bunyi jantung tambahan. 

3) B3 (Brain) : kesadaran biasanya composmentis, orientasi baik. 
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4) B4 (Bladder) : perlu memonitor adanya oliguria karena hal 

tersebut merupakan tanda awal dari syok. Urin biasanya 

berwarna jingga pekat dan berbau yang menandakan fungsi 

ginjal masih normal sebagai eksresi meminum OAT terutama 

rifampisin. 

5) B5 (Bowel) : mengalami mual, nafsu makan turun, anoreksia, 

BB turun. 

6) B6 (Bone) : aktifitas sehari-hari berkurang banyak, gejala yang 

muncul antara lain kelemahan, kelelahan, insomnia, pola hidup 

menetap, jadwal olahraga menjadi tidak teratur (Zulkarnain, 

2011). 

7) B7 (Penginderaan) 

(1). Mata : pupil isokor, reflek cahaya normal kanan dan 

kiri, konjungtiva anemis, sclera putih, tidak ada 

strabismus tidak ada odem periorbita. 

(2). Hidung : bentuk hidung simetris, tidak ada secret, 

penciuman normal 

(3). Telinga : bentuk telinga simetris kanan dan kiri, 

pendengaran normal, tidak ada penggunaan alat bantu 

dengar 

(4). Perasa : anak bisa membedakan manis, pahit, asam,  

(5). Peraba : indera peraba normal 
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8) B8 (Endokrin) 

Tidak ditemukan pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran 

kelenjar getah bening pada anak (Aru Sarwono, 2008). 

2.3.2 Analisa Data 

 Analisa data merupakan kemampuan kognitif dalam pengembangan daya 

berfikir dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan 

pengetahuan, pengalaman, dan pengertian keperawatan. Dalam melakukan analisa 

data, diperlukan kemampuan mengkaitkan data dan menghubungkan data tersebut 

dengan konsep, teori dan prinsip yang relavan untuk membuat kesimpulan dalam 

menentukan masalah kesehatan dan keperawatan klien (Nurhasanah, 2013). 

2.3.3 Diagnosa Keperawatan 

2.3.3.1 Ketidak efektifan bersihan jalan nafas b.d sekresi yang kental/ sekresi yang 

berlebihan sekunder akibat infeksi. 

2.3.3.2 Gangguan pola istirahat tidur b.d seiring terbangun sekunder akibat 

gangguan pernafasan. 

2.3.3.3 Hipertermi b.d kerusakan control suhu sekunder akibat infeksi, inflamasi. 

2.3.3.4 Resiko penularan infeksi b.d pemajanan penularan kontak (langsung, tidak 

langsung, kontak dengan droplet) 

2.3.3.5 Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi 

(Nurarif, 2015) 
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2.3.4 Intervensi 

2.3.4.1 Ketidakefektifan bersihan jalan nafas b.d sekresi yang kental/ sekresi yang 

berlebihan sekunder akibat infeksi. 

No Tujuanatau criteria hasil Intervensi Rasional 

1 

 

Tujuan: 

Setelah dilakukan tindakan 

kerawatan selama 2 x 24 

jam diharapkan bersihan 

jalan napas kembali efektif 

dengan kriteria hasil : 

 

1) Keluarga dapat 

menjelaskan kembali 

tentang batuk 

2) Keluarga melaporkan 

batuk berkurang 

3) Keluarga mampu 

mendemonstrasikan 

ulang tentang 

fisioterapi dada. 

4) -  Tidak ada suara 

napas tambahan 

- Tidak ada batuk 

- Tidak ada sputum 

- Pola napas reguler 

-  RR 16-20 x 

permenit 

Bayi (<1 tahun) 30-

55 

Balita (1-2 tahun) 

20-30 

Balita (3-5 tahun) 

20-25 

Usia sekolah (6-

1) Jelaskan pada keluarga 

anak tentang batuk 

 

 

2) Anjurkan keluarga untuk 

mempertahankan konsumsi 

cairan hangat 

 

 

3) Ajarkan keluaga tentang 

cara fisioterapi dada 

 

4) Auskultasi Suara napas, 

obs. Batuk, obs. Sputum, 

obs. Pola napas, obs. RR 

 

 

5) Kolab. Dengan tim medis 

lainnya untuk pemberian 

terapi obat agen mukolitik, 

bronkodilator, kortiko 

steroid sesuai indikasi 

1) R/ keluarga 

mengerti 

penyebab 

batuk 

2) R/ untuk 

memudahkan

mengeluarkan

sekret 

 

3) R/ Untuk 

mengencerka

n sekret.  

4) R/ 

mengetahuike

adaanumuma

nak 

 

5) R/ 

Menurunkan 

kekentalan 

secret 
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11 tahun) 14-22 

- Tidak ada dispnea 

- Tidak ada gelisah 
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2.3.4.2 Gangguan pola istirahat tidur b.d seiring terbangun sekunder akibat 

gangguan pernafasan 

No Tujuan atau kriteria 

hasil 

Intervensi Rasional 

2 Tujuan: Setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 

selama 1 x 24 jam 

diharapkan pola tidur 

dapat efektif dengan 

kriteria hasil : 

 

1) Keluarga mau 

memberikan masase 

punggung anak 

2) Keluarga menyuruh 

anak untuk berkemih 

sebelum tidur 

3) Keluarga mau 

memberikan susu 

hangat pada sore 

hari 

4) Keluarga mampu 

memebrikan 

lingkungan yang 

nyaman pada anak 

1) Anjurkan keluarga 

memberikan masase 

pada punggung anak 

 

 

 

 

2) Anjurkan keluarga 

untuk menyuruh anak 

berkemih sebelum tidur 

 

 

 

 

 

3) Anjurkan keluarga 

memberikan susu 

hangat pada sore hari 

 

 

 

 

4) Berikan lingkungan 

yang nyaman pada anak 

 

 

1) R/ 

meningkatkan 

relaksasi 

dengan 

perasaan 

mengantuk 

 

2) R/ 

menurunkan 

kebutuhan 

akan bangun 

untuk pergi ke 

toilet 

 

 

3) R/ 

meningkatkan 

relaksasi 

dengan 

perasaan 

mengantuk 

 

4) R/ membantu 

kenyamanan 

saat istirahat 



57 
 

2.3.4.3 Hipertermi b.d kerusakan control suhu sekunder akibat infeksi, inflamasi 

No Tujuan atau kriteria 

hasil 

Intervensi Rasional 

3 Tujuan:  

Setelah dilakukan 

asuhan keperawatan 

selama 2x24 jam 

diharapkan klien 

mengalami 

keseimbangan 

termoregulasi dengaan 

kriteria hasil : 

 

1) Keluarga px dapat 

menjelaskan 

kembali tentang 

demam 

2) Keluarga px mau 

melaporkan adanya 

penurunan suhu 

tubuh px 

3) Keluarga mampu 

mendemonstrasikan 

ulang tentang cara 

kompres hangat 

yang benar 

4) – suhu tubuh dalam 

rentang normal 

(36,50-37,50c) 

- tidak ada 

perubahan warna 

kulit 

1) Jelaskan pada 

keluarga 

tentangdemam 

2) Anjurkan 

keluarga untuk 

mempertahank

an cairan 

 

3) Ajarkan 

keluarga cara 

kompres 

hangat dengan 

benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Obs. Suhu 

tubuh anak, 

obs. Warna 

kulit, obs. 

1) R/ Meningkatkan 

pengetahuan dan 

mengurangi cemas. 

2) R/ menurunkan 

suhu tubuh 

 

 

3) R/ Daerah dahi / 

axilla merupakan 

jaringan tipis dan 

terdapat pembuluh 

darah lebih cepat 

sehingga proses 

vasodilatasi 

pembuluh darah 

lebih cepat sehingga 

pergerakan molekul 

cepat. 

4) R/ untuk 

mengetahui keadaan 

umum anak 
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-  tidak ada tanda-

tanda dehidrasi 

Tanda-tanda 

dehidrasi 

5) Kolaborasi 

pemberian 

terapi obat 

antipiretik 

 

 

5) R/ Obat antipiretik 

bekerja sebagai 

pengatur kembali 

pusat pengatur 

panas 
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2.3.4.4 Resiko penularan infeksi b.d pemajanan penularan kontak (langsung, tidak 

langsung, kontak dengan droplet) 

No Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Intervensi Rasional 

4 Tujuan: 

setelah dilakukan asuhan 

keperawatan selama 2x24 

jam diharapkan tidak terjadi 

penyebaran infeksi. 

kriteria hasil :  

1) Keluarga dapat 

menjelaskan kembali 

tentang resiko terjadi 

infeksi 

2) Keluarga mau 

menyediakan tempat 

pembuangan dahak di 

tempat penampungan 

yang tertutup dan 

memakai masker ketika 

berinteraksi 

3) Keluarga mampu 

menyebutkan ulang 

tentang 3 upaya dari 

pencegahan infeksi 

4) Tidak ada penyebaran 

infeksi 

1) Jelaskan pada keluarga 

tentang resiko terjadi 

infeksi 

 

 

2) Anjurkan keluarga untuk 

menyediakan tempat 

penampungan dahak di 

tempat yang tertutup dan 

memakai masker ketika 

berinteraksi 

3) Ajarkan pada keluarga 

tentang upaya pencegahan 

infeksi 

 

 

4) Obs. Perubahan pola 

hidup keluarga,  

1) R/ 

menambah 

pengetahua

n pada 

keluarga 

2) R/ 

mencegah 

resiko 

terjadinya 

infeksi 

 

3) R/ 

mencegah 

resiko 

terjadinya 

infeksi 

4) R/ 

mencegah 

resiko 

terjadinya 

infeksi 
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2.3.4.5 Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi 

No Tujuan dan criteria 

hasil 

Intervensi Rasional 

5 Tujuan: setelah 

dilakukan tindakan 

keperawatan selama 30 

menit diharapkan 

keluarga dapat 

memahami proses 

penyakitnya dan 

program perawatan serta 

terapi yang diberikan 

dengan  kriteria hasil: 

1) Keluarga dapat 

menjelaskan kembali 

tentang proses 

penyakit 

2) Keluarga mampu 

mengenal kebutuhan 

perawatan dan 

pengobatan sesuai 

dengan penyakitnya 

3) Keluarga mampu 

menjelaskan ulang 

1) jelaskan pada 

keluarga tentang 

proses penyakit 

 

2) beri ruangan yang 

nyaman 

 

 

 

3) motivasi keluarga 

untuk mengenal 

kebutuhan 

perawatan dan 

pengobatan sesuai 

dengan penyakitnya 

 

4) mereview kembali 

apa yang sudah 

diinformasikan 

 

 

1) R/ untuk menambah 

pengetahuan pada 

keluarga 

 

2) Dengan ruangan yang 

nyaman dan tenang 

pasien dapat beristirahat 

dengan tenang 

 

3) R/ anggota keluarga 

tidak ada yang terkena 

infeksi 

 

 

 

 

4) R/ untuk mengetahui 

keluarga paham atau 

tidak dengan informasi 

yang diberikan 
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tentang 3 dari 

penyebab TB  

4) keluarga dan pasien 

paham tentang 

proses penyakit 
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2.3.5 Implementasi 

Pada diagnose ketidakefektifan bersihan jalan napas b.d sekresi 

yang kental / sekresi yang berlebihan sekunder akibat infeksi, selama 2x24 

jam telah dilakukan tindakan keperawatan berupa mengobservasi 

kemampuan klien mengeluarkan sputum, setelah itu memberikan posisi 

semi fowler dan membantu / mengajarkan batuk efektif dan latihan nafas 

dalam pada klien, lalu membersihkan secret dari mulut dan trakea yaitu 

dengancara suction. Dan yang terakhir berkolaborasi dengan tim medis 

lainnya untuk pemberian terapi obat agen mukolitik, bronkodilator, 

kortikosteroid sesuai indikasi. 

Pada diagnose gangguan pola istirahat tidur berhubungan dengan 

sering terbangun sekunder akibat gangguan pernapasan, selama 1x24 jam 

telah dilakukan pengkajian kebiasaan tidur klien sebelum sakit dan saat 

sakit, mengobservasi efek obat-obatan yang dapat diderita klien, 

mengawasi aktifitas kebiasaan klien, menganjurkan klien untuk relaksasi 

pada waktu akan tidur dan menciptakan suasana dan lingkungan yang 

nyaman. 

Pada diagnose resiko penularan infeksi berhubungan dengan 

pemajanan penularan kontak (langsung, tidak langsung, kontak, dengan 

droplet), selama 2x24 jam telah dilakukan pengidentifikasian orang-orang 

yang beresiko terkena infeksi seperti anggota keluarga, teman, orang 

dalam 1 perkumpulan, menganjurkan klien menutup mulut dan membuang 

dahak ditempat penampungan yang tertutup jika batuk, menggunakan 
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masker setiap melakukan tindakan, memonitor sputum BTA dan 

berkolaborasi pemberian terapi obat. 

Pada diagnose hipertermi akibat infeksi, inflamasi, selama 1x24 

jam telah dilakukan tindakan keperawatan dengan mengompres klien 

dengan air hangat, menganjurkan klien menggunakan pakaian yang tipis 

dan mudah menyerap keringat, menganjurkan klien minum sedikit tapi 

sering dan berkolaborasi untuk pemberian obat antipiretik. 

Pada diagnose Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan 

kurangnya informasi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 30 

menit dengan memberikan edukasi tentang proses penyakit keluarga 

mampu memahami edukasi dari perawat. 

2.4.6 Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan intelektual untuk melengkapi proses 

asuhan keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnose 

keperawatan, rencana keperawatan, pelaksanaan keperawatan yang sudah 

dilakukan. Apakah hasilnya tidak tercapai, tercapai sebagian dan tercapai 

total. 

2.4.6.1 ketidakefektifan bersihan jalan napas b.d sekresi yang kental / sekresi yang 

berlebihan sekunder akibat infeksi. 

1) Bersihan jalan napas efektif dan sesak napas berkurang. 

2) Dahak yang sebelumnya tidak dapat keluar setelah dilakukan batuk 

efektif dahak dapat keluar 
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3) Tidak ada suara napas tambahan ronchi 

4) Produksi sputum berkurang. 

2.4.6.2 Gangguan pola istirahat tidur b.d seiring terbangun sekunder akibat 

gangguan pernafasan. 

1) Klien dapat relaksasi pada waktu akan tidur 

2) Dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman. 

2.4.6.3 Resiko penularan infeksi berhubungan dengan pemajanan penularan 

kontak langsung 

1) Keluarga atau teman memakai masker ketika berinteraksi 

2) Membuang dahak ketempat penampungan yang tertutup 

2.4.6.3 Hipertermi b.d kerusakan control suhu sekunder akibat infeksi, inflamasi. 

1) Suhu tubuh dalam batas normal 36,5-37,50C 

2) Tidak ada perubahan warana kulit 

3) Tidak ada pusing 

4) Akral hangat 

5) Tidak ada tanda dehidrasi 

2.4.6.4 Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi 

1) Keluarga mampu mengenal proses penyakit 

2) Keluarga mampu mengenal kebutuhan perawatan dan pengobatan 

sesuai dengan penyakitnya 
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2.4 Pathway 

 

  

Tanpapengobatan 

Gambar 2.1 Pathway Tuberculosis Nurarif & kusuma, 2015 
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Pembentukan sputum berlebihan 
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BAB 3 

TINJAUAN KASUS 

Untuk gambaran nyata tentang pelaksanaan asuhan keperwatan pada anak dengan 

TBC Paru, maka penulis menyajikan suatu kasus yang penulis amati mulai 

tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 dengan data 

pengkajian pada tanggal 13 Desember 2019 pada pukul 11.30 WIB. Anamnesa 

diperoleh dari ibu pasien dan status pasien sebagai berikut: 

3.1 Pengkajian 

3.1.1 Identitas 

Pasien adalah seorang anak perempuan bernama An. M usia 2 tahun 10 

bulan beragama Islam, bahasa yang digunakan bahasa Madura. Pasien adalah 

anak kedua dari Tn. A usia 28 tahun dan Ny. N usia 26 tahun, pasien mempunyai 

saudara laki-laki bernama An. A. pasien tinggal bersama orang tuanya di daerah 

Orobulu kabupaten Pasuruan, orang tua pasien beragama Islam, pekerjaan ayah 

swasta dan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga. Pasien MRS tanggal 13 

Desember 2019 pukul 10.00 WIB. 

3.1.2 Riwayat Keperawatan 

3.1.2.1 Riwayat Keperawatan Sekarang 

1) Keluhan utama pasien adalah ibu pasien mengatakan pasien 

demam sudah 1 bulan 
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2) Riwayat Penyakit Saat Ini 

Ibu pasien mengatakan pasien demam sudah 1 bulan dari tanggal 

21 November 2019, pasien sudah dibawa ke bidan 2 kali tapi 

demam masih naik turun, pasien tidak berkeringat pada malam hari 

dan batuk dengan dahak yang susah keluar mulai 1 minggu yang 

lalu. Nafsu makan pasien turun, pasien hanya makan ½ porsi. Pada 

saat dirumah pasien hanya di kompres oleh ibunya untuk 

meredakan demam pasien. Kemudian pasien dibawa ke poli anak 

RSUD Bangil Pasuruan tanggal 13 Desember 2019 pukul 09.00 

WIB, dari poli anak pasien di anjurkan untuk MRS kemudian 

pasien MRS di ruang Asoka F bed 5. Hasil pengkajian yang 

didapat RR: 24x/mnt, S:38C N:114x/menit. 

3.1.2.2 Riwayat Penyakit Sebelumnya 

Ibu pasien mengatakan pasien tidak pernah memiliki penyakit menurun 

maupun menular. 

3.1.2.3 Penyakit Yang Pernah Diderita 

Ibu pasien mengatakan pasien pernah mencret kadang-kadang. 

3.1.2.4 Kecelakaan Yang Pernah Diderita 

Ibu pasien mengatakan pasien pernah jatuh dari tempat tidur ketika bayi, 

kadang-kadang ketika berlari pasien sering jatuh. 
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3.1.2.5 Operasi 

Ibu pasien mengatakan anaknya tidak pernah operasi. 

3.1.2.6 Riwayat Kesehatan Keluarga 

Ibu pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita 

penyakit TB Paru dan penyakit yang menurun maupun menular. 

3.1.2.7 Lingkungan Rumah dan Komunitas 

Ibu pasien mengatakan lingkungan rumahnya bersih, udara bebas keluar 

masuk, cahaya matahari dapat masuk kedalam rumah, ada tempat 

pembuangan sampah, keluarga membakar sampah setiap sore hari, ibu 

pasien mengatakan tidak mengetahui apakah orang-orang disekitarnya ada 

yang menderita TB atau batuk lebih dari 2 minggu. Hampir semua orang 

dilingkungan rumah perokok aktif. 

3.1.2.8 Perilaku Yang Mempengaruhi kesehatan 

Ibu pasien mengatakan, pasien suka bersama ayah dan kakeknya yang juga 

perokok aktif. 

3.1.3 Prenatal Care 

Ibu pasien mengatakan selama hamil pasien rutin control kebidan 

pemerikasaan kehamilan 9x, imunisasi TT tidak pernah. Selama hamil ibu 

pasien mengeluh muntah-muntah, batuk / pilek dan demam. 
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3.1.3.2 Natal Care 

Ibu pasien mengatakan pasien lahir pada usia kehamilan 36 minggu 

dengan kelahiran normal BB 3.650kg dan panjang 47 cm, ibu pasien 

melahirkan di puskesmas dengan lama persalinan 10 menit ditolong oleh 

bidan, tidak ada komplikasi selama persalinan dan tidak ada penyakit yang 

diderita setelah melahirkan. 

3.1.3.3 Post Natal 

Keadaan bayi sehat dan normal, ibu pasien menyusui selama 20 bulan, ibu 

pasien memberi ASI selama satu bulan setelah pasien lahir lalu diberikan 

MPASI. 

3.1.4 Riwayat Imunisasi 

Ibu pasien mengatakan bahwa pasien tidak pernah di imunisasi sama 

sekali, karena ibu pasien tidak mengetahui pentingnya imunisasi. 

3.1.5 Riwayat Tumbuh Kembang 

Ibu pasien mengatakan berat badan pasien sebelum dan saat MRS 8,8kg 

tinggi badan 85cm. erupsi gigi pertama umur 6 bulan dan jumlah gigi 

sekarang 12 buah. 

3.1.4.1 Tahap perkembangan Psikososial (2 tahun) 

Ibu pasien mengatakan jika keinginan pasien tidak dituruti pasien akan 

menangis, tetapi ibu pasien tidak memberika perlakuan yang kasar pada 

pasien.  
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3.1.5.2 Tahap Perkembangan psikoseksual (2 tahun) 

Ibu pasien mengatakan pasien suka memegangi alat kelaminnya jika tidak 

berpakaian. 

3.1.5.3 Perkembangan Motorik Halus (2 tahun) 

 Ibu pasien mengatakan pasien suka menggambar dengan pensil warna. 

3.1.5.4 Perkembangan Motorik Kasar (2 tahun) 

Ibu pasien mengatakan pasien suka bergoyang-goyang jika ada music, 

duduk sendiri, berjalan mundur tanpa jatuh. 

3.1.5.5 Perkembangan Sosialisasi (2 tahun) 

Ibu pasien mengatakan jika pasien suka bermain dengan teman – teman 

sebayanya. 

3.1.5.6 Perkembangan Bahasa (2 tahun) 

Ibu pasien mengatakan pasien biasanya menggunakan bahasa Madura dan 

bahasa Indonesia dalam sehari-hari. 

3.1.5.7 Kemampuan Menolong Diri Sendiri (2 tahun) 

Ibu pasien mengatakan bahwa pasien mampu mengambil minuman dari 

ceret tanpa dibantu dan mampu membuka pintu dengan memutar pegangan 

pintu. 
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3.1.5.7 Dampak Hospitalisasi 

Pasien menangis saat perawat memasukkan obat melalui intra 

vena, tidak mau ditinggal oleh ibu dan neneknya, rewel, kontak mata yang 

buruk pada perawat, takut berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. 

3.1.7 Genogram 

 

Gambar 3.1 Genogram pada pasien An. M dengan diagnosa  medis Suspect 

Tuberculosis di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

  : meninggal     : perempuan 

  : laki-laki     : tinggalserumah 

3.1.8 Riwayat Nurtisi 

3.1.8.1 Pemberian ASI 

Ibu pasien mengatakan pertama kali anaknya disusui setelah lahir, cara 

pemberian ASI secara langsung tidak dipompa. Lama pemberian selama 

20 bulan dan ibu pasien mengetahui tentang pentingnya ASI bagi tumbuh 

kembang anak. 
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3.1.8.2 Pemberian Susu Formula 

Ibu pasien mengatakan memberikan susu formula, jumlah pemberian 3x 

100cc sehari 

3.1.8.3 Pola Nutrisi Sehari-hari 

Ibu pasien mengatakan sebelum MRS pasien makan 3x sehari dan 

menghabiskan satu porsi menu yang disediakan dan selama MRS pasien 

makan 3x sehari hanya 3x ½ porsi, menu makannya nasi, lauk, sayur. Jenis 

minuman yang dikonsumsi selama MRS adalah susu formula dan air putih 

kurang lebih 400 cc/hari dirumah pun juga demikian, kebutuhan cairan 8,8 

x 100 = 880ml/hari. 

3.1.9 Riwayat Psikososial 

Tempat tinggal anak bersama keluarga dirumah, selama MRS pasien 

berada di ruang Asoka F bed 5 bersama ibu dan kakek neneknya. 

3.1.9.1 Pengasuh Anak 

Pasien diasuh oleh kedua orang tuanya dan kakek neneknya. 

3.1.9.2 Hubungan Dengan Anggota Keluarga 

Pasien sangat disayangi oleh anggota keluarganya, hubungan dengan 

anggota keluarga harmonis. 

3.1.9.3 Persepsi Keluarga Terhadap Penyakit Anaknya 

Ibu pasien mengatakan penyakit merupakan ujian dari Tuhan dan harapan 

cepat pulang. Ibu pasien mengatakan tidak tahu tentang penyakit anaknya. 
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Terbukti ketika peneliti menanyakan tentang definisi dan penyebab TB, 

ibu pasien mengatakan tidak tahu pada saat pengkajian ibu pasien 

menanyakan tentang penyebab dan cara pencegahan kepada petugas 

kesehatan. 

3.1.10 Observasi dan Pengkajian Fisik 

3.1.10.1 Keadaan Umum 

 Keadaan umum pasien lemah, kesadaran composmentis. 

3.1.10.2 Tanda-tanda Vital 

 Suhu 380C, Nadi 114x/menit. RR 24x/menit. 

3.1.10.3 Antopometri 

Tinggi badan pasien 85cm, berat badan sebelum dan saat masuk rumah 

sakit BB 8,8kg, lingkar kepala 41cm, LLA 18cm, lingkar dada 45cm, 

lingkar perut 50cm. bb normal anak perempuan usia 2 tahun 10 bulan 

dengan tinggi 85cm adalah 12,2kg. 

(usia dalam tahun x 2) + 8 

(2,10 x 2) + 8 

= 12.2kg 

3.1.10.4 Sistem Pernapasan 

Pada inspeksi ditemukan data pasien batuk grok-grok, bentuk dada 

simetris, tidak terdapat retraksi otot bantu napas, pola napas regular, tidak 
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terdapat alat bantu napas. Pada palpasi didapatkan vocal fremitus sama 

antara kanan dan kiri, pergerakan dinding dada teratur. Pada thorak 

didapatkan suara pekak pada paru dextra lobus inferior  dan sinistra lobus 

inferior. Pada auskultasi ditemukan suara napas ronchi pada paru dextra 

lobus inferior dan sinistra lobus inferior. 

Kiri              Kanan 

    

 

  + + 

3.1.10.5 Kardiovaskuler 

Pada inspeksi pasien tidak terdapat sinosis. Pada palpasi ictus cordis lemah 

CRT <3 detik, tidak terdapat nyeri dada, nadi 114x/menit. Pada perkusi 

suara sonor. Pada auskultasi didapatkan bunyi S1, S2 tunggal. 

3.1.10.6 Sistem Persyarafan 

Kesadaran pasien composmentis GCS 456, tidak ada kaku kuduk, tidak 

ada kejang dan nyeri kepala, istirahat tidur siang dirumah kurang lebih 3 

jam di RS kurang lebih 3 jam, malam kurang lebih 9 jam di RS 9 jam. 

3.1.10.7 Sistem Genitourinaria 

Inspeksi ditemukan bentuk alat kelamin pasien normal dan bersih, 

frekuensi berkemih 4 kali ganti popok warna kuning bau khas, produksi 

urine kurang lebih 450cc/ hari ketika ditimbang, pada palpasi tidak 

didapatkan nyeri tekan. 
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3.1.10.8 Sistem Pencernaan 

Inspeksi ditemukan mukosa bibir kering, tidak ada sianosis, lidah bersih, 

kebiasaan gosok gigi sehari 1x gigi bersih, tenggorokan tidak ada 

pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada nyeri tekan, tidak ada masalah 

eliminasi alvi. Saat di RS pasien BAB 2 hari sekali konsistensi lembek 

warna coklat bau khas. Pada palpasi tidak adan yeri abdomen, perkusi 

didapatkan bunyi pekak, pada auskultasi bising usus 15-17x/menit. 

3.1.10.9 Sistem Muskuloskeletal dan Integumen 

Pada inspeksi tidak didapatkan lesi, kemampuan pergerakan sendi bebas, 

palpasi ditemukan akral panas, turgor elastic, kulit lembab. 

3.1.10.10 Sistem Pengindraan 

1) Mata : 

Pada pemeriksaan fisik gerakan mata kanan dan kiri normal, tidak 

ada juling antara mata kanan dan kiri, konjungtiva anemis antara 

mata kanan dan kiri, sclera putih antara mata kanan dan kiri, pupil 

isokor antara mata kanan dan kiri, tidak ada oedem periorbita 

antara mata kanan dan kiri. 

2) Hidung : 

Pada hidung pasien mukosa lembab, tidak ada sekret. 

3) Telinga : 

Bentuk telinga simetris, tidak ada serumen pada kedua telinga, 

pendengaran normal, ketajaman pendengaran normal antara kanan 
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dan kiri, uji pendengaran dengan menyuruh pasien mengambilkan 

sebuah biscuit miliknya. 

4) Perasa: 

Indra perasa pasien normal: manis, asam, pahit, asin, pedas. 

Pemeriksaan dengan cara pasien disuruh menyebutkan rasa dari 

makanan yang diberikan oleh peneliti (misalnya permen, garam, 

dan jeruk) dengan mata ditutup. 

5) Peraba: 

Indra peraba normal dengan cara pasien disuruh meraba benda 

yang diberikan oleh peneliti (misalnya kertas dan handuk) dengan  

mata ditutup.. 

3.1.10.11 Sistem Endokrin 

Pada pemeriksaan ini tidak ada pembesaran kelenjar thyroid dan parotis, 

serta tidak ada hiperglikemia dan hipoglikemia. 
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3.1.11 Laboratorium 

Tabel 3.1 Hasil lab pada pasien An. M dengan diagnosa medis Suspect TB Paru di 

Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

PEMERIKSAAN HASIL NILAI NORMAL 

Leukosit 11.39 5,5 – 15,5 

Neutrofil 8,5 1,5 – 8,5 

Limfosit 2,04 2-10 

Monosit 0,7 0,17 – 0,93 

Eosinofil 0.000 0 – 0,47 

Basofil 0,7 0 – 0,16 

Neutrofil%  75,0 23 – 45 

Limfosit% 17,9 35 – 65 

Monosit% 6,6 3 – 6 

Eosinofil% 0,0 0 – 3 

Basofil% 0,6 0 – 1 

Eritrosit (RBC) 4,552 3,9 – 5,3 

Hemoglobin  8,95 11,5 – 15,5 

Hematokrit 29,7 34 – 40 

MCV 65,24 75 – 87 

MCH 19,66 24 – 30 

MCHC 30,13 32 – 36 

RDW 15,99 11,5 – 15 

PLT 376 150 – 450 

MPV 6,500 6,90 – 10,6 
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SGOT 52,20 < 31 

SGPT 40,90 < 39 

BUN 5 78 – 20,23 

Serum Kreatinin 0,261 0,6 – 1,0 

Natrium  124,00 135 – 147 

Kalium  4,80 3,5 – 5 

Klorida 87,00 95 – 105 

 

  



79 
 

3.1.11.2  X – Ray  

Tanggal 14 Desember 2019 

Photo thorak : terdapat penumpukan cairan pada paru dextra dan sininistra. 

3.1.11.3 Therapy 

 Tanggal 13 desember 2019  

Inf. Asering 800cc/24 jam : Untuk memenuhi kebutuhan glukosa dalam tubuh 

Inj. Viccilin 4 x 250 mg : Untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

yang peka terhadap ampicillin. 

Inj. Paracetamol 1 x 100 mg : Untuk meredakan demam 

Zamel 3 x 1 sendok teh : Untuk membantu metabolisme tubuh pada masa 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

Nebul ventolin / 8 jam : Untuk mengencerkan dahak 

  



80 
 

3.2 Analisa data  

 Tanggal : 13 / 12 / 2019 Umur  : 2 tahun 10 bulan 

 Nama pasien : An. M   No RM : 0041XXXX 

Tabel 3.2 Analisa data keperawatan pada An. M dengan diagnosa medis Suspect 

TB Paru di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

No 

Dx 

Data Etiologi Masalah 

Keperawatan 

1 Ds :  

Ibu pasien mengatakan pasien 

demam sudah 1 bulan, sudah 

dibawa ke bidan 2x tapi masih 

demam. 

 

Do : 

Ku lemah, GCS 456, akral panas, 

pasien rewel, mukosa bibir kering, 

N:114x/menit, S:380C, 

RR:24x/menit 

 

Mycobacterium 

tuberculosa 

 

Droplet infection 

 

Masuk lewat jalan 

napas 

 

Menempel pada 

paru 

 

Menetap 

dijaringan paru 

 

Pengeluaran zat 

pirogen 

 

Hipertermi 
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Mempengaruhi 

hipotalamus 

 

Mempengaruhi 

sel point 

 

Hipertermi 

2 

 

Ds:  

Ibu pasien mengatakan pasien 

batuk berdahak mulai satu minggu 

yang lalu, dahak susah dikeluarkan 

Do: 

Pasien tampak batuk grok-grok, 

pada auskultasi ditemukan bunyi 

ronchi pada paru dextra lobus 

inferior dan sinistra lobus inferior, 

pada perkusi ditemukan pekak pada 

paru dextra lobus inferior dan 

sinistra lobus inferior, irama nafas 

regular, pola nafas regular, tidak 

ada retraksi otot bantu nafas, tidak 

ada alat bantu napas, adanya 

produksi sputum berlebih.  

N:114x/menit, S:380C, 

Pembentukan 

sputum berlebih 

Ketidakefektifan 

bersihan jalan 

napas 
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RR:24x/menit 

3 Ds: 

Ibu pasien mengatakan tidak tahu 

tentang penyakit anaknya 

 

Do: 

Ibu pasien terus menanyakan 

kondisi pasien, penyebab dan cara 

pencegahan. 

Kurangnya 

informasi 

Defisit 

pengetahuan 

 

3.2.1 Daftar diagnosa keperawatan 

3.2.1.1 Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit 

3.2.1.2 Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan produksi 

sputum berlebih 

3.2.1.3Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. 
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3.3 Rencana Tindakan Keperawatan 

Tabel 3.3 Rencana Tindakan Keperawatan pada An. M dengan diagnosa medis 

Suspect TB Paru di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

No. 

Dx 

Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1 Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x24 

diharapkan suhu tubuh 

dalam batas normal 

dengan kriteria hasil: 

1) Keluarga dapat 

menjelaskan kembali 

tentang penyebab 

demam 

2) Keluarga mau 

melaporkan suhu tubuh 

pasien sudah turun 

3) Keluarga mampu 

mendemonstrasikan 

cara mengompres 

hangat dengan benar 

4) – suhu tubuh dalam 

batas normal 36.5 – 

37.50C 

1) Jelaskan pada 

keluarga tentang 

penyebab demam 

 

2) Anjurkan keluarga 

pasien melaporkan 

jika suhu tubuh pasien 

sudah turun 

 

 

3) Mengajarkan keluarga 

cara kompres hangat 

dengan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

1) R/ Meningkatkan 

pengetahuan dan 

mengurangi 

cemas. 

2) R/ mengetahui 

adanya 

penurunan 

termoregulasi 

 

 

3) R/ Daerah dahi / 

axilla merupakan 

jaringan tipis dan 

terdapat 

pembuluh darah 

lebih cepat 

sehingga proses 

vasodilatasi 

pembuluh darah 
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- Tidak ada tanda-tanda 

dehidrasi 

- Akral hangat 

- Nadi normal 100 – 

120x/menit 

 

 

 

 

4) Observasi TTV 

5) Observasi Tanda-

tanda dehidrasi 

6) Kolaborasi Pemberian 

antipiretik 

lebih cepat 

sehingga 

pergerakan 

molekul cepat. 

4) R/ untuk 

mengetahui 

keadaan umum 

anak 

2 Setelah dilakukan tindakan 

kererawatan selama 2 x 24 

jam diharapkan bersihan 

jalan napas kembali efektif 

dengan kriteria hasil: 

1) Keluarga dapat 

menjelaskan 

kembali tentang 

penyebab batuk 

2) Keluarga 

melaporkan batuk 

berkurang 

3) Keluarga mampu 

mendemonstrasika

n ulang tentang 

1) Jelaskan pada 

keluarga anak tentang 

penyebab batuk 

 

2) Anjurkan keluarga 

untuk 

mempertahankan 

konsumsi cairan 

hangat 

3) Ajarkan keluaga 

tentang cara 

fisioterapi dada 

4) Auskultasi Suara 

napas, observasi 

batuk, observasi 

1) R/ keluarga 

mengerti 

penyebab batuk 

 

2) R/ untuk 

memudahkan 

mengeluarkan 

sekret 

 

3) R/ Untuk 

mengencerkan 

sekret.  

4) R/ mengetahui 

keadaan umum 

anak 
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fisioterapi dada. 

4) Tidak ada suara 

napas tambahan 

- Tidak ada batuk 

- Tidak ada sputum 

- Pola napas reguler 

-  RR Balita (3-

5 tahun) 20-

25x/menit 

- Tidak ada dispnea 

- Tidak ada gelisah 

sputum, observasi 

pola napas, observasi 

RR 

5) Kolaborasi  dengan 

tim medis lainnya 

untuk pemberian 

terapi bronkodilator 

 

 

 

 

 

 

 

5) R/ Memperlebar 

bronkus 

 

3 Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 30 

menit diharapkan keluarga 

mengerti proses 

penyakitnya dan program 

perawatan serta terapi 

yang diberikan dengan 

kriteria hasil: 

1) Keluarga dapat 

menjelaskan kembali 

tentang definisi TB 

Paru 

2) Keluarga dapat 

1) Jelaskan definisi TB 

Paru 

 

 

 

 

2) Jelaskan pada 

keluarga tentang 

program pengobatan 

dan alternative 

pencegahan 

 

3) Tanyakan kembali 

1) R/ Meningkatkan 

pengetahuan dan 

mengurangi 

cemas. 

 

 

2) R/ mempermudah 

intervensi 

 

 

 

 

3) R/ mereview 
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mengenal kebutuhan 

perawatan dan 

pengobatan sesuai 

dengan penyakitnya 

3) Keluarga mampu 

menyebutkan kembali 

3 dari 5 pencegahan TB 

Paru 

4) Keluarga mampu 

menyebutkan cara 

penularan TB Paru 

5) Keluarga mampu 

menyebutkan penyebab 

dan tanda gejala TB 

Paru 

pada keluarga tentang 

pengetahuan keluarga 

pasien tentang definisi 

TB Paru, prosedur 

perawatan dan 

pengobatan 

apakah sudah 

memahami 

informasi yang 

diberikan 
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3.4 Implementasi Keperawatan 

Nama pasien :An. M        No.RM  :0041XXXX  Umur  :2 tahun 10 bulan 

Tabel 3.4 Implementasi Keperawatan pada An. M dengan diagnosa medis Suspect 

TB Paru di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

No. 

Dx 

Tanggal Jam Implementasi TTD 

1 13/12/2019 15.00 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

15.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.25 

- Menjelaskan pada keluarga 

tentang penyebab demam 

Respon : Ibu pasien dapat menjawab 

penyebab demam  

 

- Menganjurkan keluarga 

melaporkan jika suhu tubuh 

pasien sudah turun 

 

- Mengajarkan keluarga pasien 

cara kompres hangat yang 

benar 

 

Respon :   Ibu pasien melakukan kompres 

dengan benar pada daerah dahi 

dan axila 

 

- Mengobservasi ttv 

N: 120x/menit, S: 39,10C, RR: 
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15.30 

26x/menit 

- Memberikan injeksi. Viccilin 

250 mg per intravena 

- Memberikan injeksi. 

Paracetamol 100 mg per 

intravena 

2 13/12/2019 15.40 

 

 

 

 

 

 

15.50 

 

 

 

16.00 

 

 

 

 

16.10 

 

- Menjelaskan pada keluarga 

pasien tentang penyebab 

batuk 

Respon : Ibu pasien dapat menjawab 

penyebab dari batuk pada 

pasien  

 

- Menganjurkan keluarga 

pasien untuk mempertahankan 

konsumsi cairan hangat 

 

- Mengajarkan keluaga pasien 

tentang cara fisioterapi dada 

 

Respon : Keluarga dapat melakukan 

tehnik clapping, vibrasi, 

postural drainase dengan 

benar 
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- Mengauskultasi Suara napas 

dan terdapat ronchi pada paru 

dextra lobus ke 3 dan sinistra 

lobus ke 2 (batuk masih grok 

– grok), mengobservasi 

sputum (terdapat produksi 

sputum berlebih), 

mengobservasi pola napas 

(pola napas regular), 

mengobservasi RR 26x/menit 

 

- Memberikan nebul + ventolin 

3 13/12/2019 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.20 

- Menjelaskan definisi TB Paru 

Respon : Keluarga mampu menjawab 

definisi dari TB Paru 

 

- Menjelaskan pada keluarga 

tentang program pengobatan 

dan alternative pencegahan 

 

 

- Menanyakan kembali pada 

keluarga tentang pengetahuan 

keluarga pasien tentang 

definisi TB Paru, prosedur 
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perawatan dan pengobatan 

1 14/12/2019 08.00 - Mengobservasi ttv 

S: 380C, N: 115x/menit, RR: 

24x/ menit 

- Memberikan injeksi. Viccilin 

250 mg per intravena 

- Memberikan injeksi. 

Paracetamol 100 mg per 

intravena 

 

2 14/12/2019 08.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

- Mengauskultasi Suara napas 

(terdapat bunyi ronchi pada 

paru dextra lobus ke 3 dan 

sinistra lobus ke 2), 

mengobservasi batuk (batuk 

masih grok – grok), 

mengobservasi sputum 

(terdapat produksi sputum 

berlebih, mengobservasi pola 

napas, mengobservasi RR 

26x/menit 

 

- Memberikan nebul + ventolin 

 

1 15/12/2019 09.00 

 

- Mengobservasi ttv 

S: 37,80C, N: 118x/menit, RR: 
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09.30 

24x/menit 

- Memberikan injeksi. Viccilin 

250 mg per intravena 

- Memberikan injeksi. 

Paracetamol 100 mg per 

intravena 

2 15/12/2019 09.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

- Mengauskultasi Suara napas 

(terdapat ronchi pada paru 

dextra lobus ke 3 dan 

sinistra lobus ke 2), 

mengobservasi batuk (batuk 

berkurang), mengobservasi 

sputum (pembentukan 

sputum berkurang), 

mengobservasi pola napas 

(pola napas regular), 

mengobservasi RR 

(24x/menit)  

- Memberikan nebul + 

ventolin 
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3.5 Catatan Perkembangan 

Nama pasien :An. M        No.RM  :0041XXXX  Umur  :2 tahun 10 bulan 

Tabel 3.5 Catatan Perkembangan pada An. M dengan diagnosa medis Suspect TB 

Paru di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Catatan Perkembangan Paraf 

13/02/2019 Hipertermi 

berhubungan dengan 

proses penyakit 

S: Ibu pasien mengatakan pasien 

masih panas, pasien rewel.  

O: kesadaran composmentis, GCS 

456, akral panas, mukosa bibir 

kering, keluarga tampak 

mengompres pasien air hangat 

dengan benar, keluarga tampak 

maumelaporkan jika suhu 

tubuh pasien turun, N: 

120x/menit, S: 39,10C, RR: 

26x/menit. 

A: masalah teratasi sebagian 

P: intervensi dilanjutkan no. 4 

- Observasi tanda-tanda 

vital 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik. 
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13/02.2019 Ketidakefektifan 

bersihan jalan napas 

berhubungan dengan 

produksi sputum 

berlebih 

 

S: ibu pasien mengatakan pasien 

masih batuk, dahak masih 

susah dikeluarkan. 

O: Pasien tampak batuk grok-

grok, pada auskultasi 

ditemukan bunyi ronchi pada 

paru dextra lobus ke 3 dan 

sinistra lobus ke 2, pada 

perkusi ditemukan pekak, 

keluarga tampak memberikan 

konsumsi cairan hangat,  

keluarga tampak melakukan 

fisioterapi dada dengan benar, 

kesadaran composmentis, 

GCS 456. 

N: 120x/menit, S: 39,10C, RR: 

26x/menit. 

A: Masalah belum teratasi 

P: intervensi dilanjutkan no. 4  

 

14/02/2019 Hipertermi 

berhubungan dengan 

proses penyakit 

S: Ibu pasien mengatakan pasien 

masih panas, pasien rewel. 

O: kesadaran composmentis, GCS 

456, akral panas, mukosa bibir 

kering, keluarga tampak 
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mengompres pasien dengan air 

hangat, keluarga tampak 

memberikan minum sedikit 

tapi sering, keluarga 

memakaikan pakaian yang 

mudah menyerap keringat pada 

pasien, N: 115x/menit, S: 380C, 

RR: 24x/menit. 

A: masalah teratasi sebagian 

P: intervensi dilanjutkan no. 4 

- Observasi tanda-tanda 

vital 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik. 

14/12/2019 Ketidakefektifan 

bersihan jalan napas 

berhubungan dengan 

produksi sputum 

berlebih 

 

S: ibu pasien mengatakan pasien 

batuk berkurang, dahak mudah 

dikeluarkan. 

O: Pasien tampak batuk grok-

grok, pada auskultasi 

ditemukan bunyi ronchi pada 

paru dextra lobus ke 3 dan 

sinistra lobus ke 2, pada 

perkusi ditemukan pekak pada 

paru dextra lobus ke 3 dan 
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sinistra lobus ke 2, keluarga 

tampak memberikan konsumsi 

cairan hangat, keluarga 

tampak melakukan fisioterapi 

dada dengan benar kesadaran 

composmentis, GCS 456. 

N: 120x/menit, S: 39,10C, RR: 

26x/menit. 

A: Masalah teratasi sebagian 

P:  intervensi dilanjutkan no. 4  
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3.6 Evaluasi Keperawatan 

Nama pasien :An. M        No.RM  :0041XXXX  Umur  : 2 tahun 10 bulan 

Tabel 3.6 Evaluasi Keperawatan pada An. M dengan diagnosa medis Suspect TB 

Paru di Ruang Ashoka RSUD Bangil Pasuruan 

Tanggal Diagnosa 

Keperawatan 

Evaluasi Paraf 

15/12/2019 Hipertermi 

berhubungan dengan 

proses penyakit 

S: Ibu pasien mengatakan pasien 

masih panas naik turun. 

O: kesadaran composmentis, GCS 

456, akral panas, mukosa 

bibir kering, keluarga tampak 

mengompres pasien dengan 

air hangat, keluarga tampak 

memberikan minum sedikit 

tapi sering, keluarga 

memakaikan pakaian yang 

mudahmenyerap keringat 

pada pasien, N: 118x/menit, 

S: 37,80C, RR: 24x/menit. 

A:   Masalah teratasi sebagian. 

P:   Intervensi dilanjutkan no.4 

- Observasi ttv 

- Kolaborasi pemberian 

antipiretik. 

 



97 
 

15/12/2019 Ketidakefektifan 

bersihan jalan napas 

berhubungan dengan 

produksi sputum 

berlebih 

S: ibu pasien mengatakan pasien 

batuk berkurang, dahak mudah 

dikeluarkan.  

O: Pasien tampak batuk grok-

grok, pada auskultasi 

ditemukan bunyi ronchi pada 

paru dextra lobus ke 3 dan 

sinistra lobus ke 2, pada 

perkusi ditemukan pekak pada 

paru dextra lobus ke 3 dan 

sinistra lobus ke 2, keluarga 

tampak memberikan konsumsi 

cairan hangat, keluarga 

tampak melakukan fisioterapi 

dada dengan benar kesadaran 

composmentis, GCS 456. 

N: 118x/menit, S: 37,80C, RR: 

24x/menit. 

A: Masalah teratasi sebagian 

P: intervensi dilanjutkan no. 4 dan 

5 

 

15/12/2019 Defisit pengetahuan 

berhubungan dengan 

kurang informasi 

S: Ibu pasien mampu menjawab 

definisi TB Paru, ibu pasien 

menjawab 3 dari 5 cara 
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pencegahan TB Paru, ibu 

pasien menybutkan 

bagaimana cara penularan TB 

Paru, ibu pasien menjawab 

tanda dan gejala TB Paru 

O: ibu pasien tidak tampak 

bingung, ibu pasien 

menjawab dengan lancer ibu 

pasien mampu menjawab 

definisi, ibu pasien mampu 

menjawab 3 dari 5 

pencegahan TB Paru, ibu 

pasien mampu menjawab 

tanda dan gejala dari TB Paru 

A: masalah teratasi 

P: intervensi dihentikan 
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan 

secara langsung pada An. M dengan diagnosa suspect TB Paru di Ruang Asoka F 

bed 5 RSUD Bangil Pasuruan yang meliputi pengkajian, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

4.1 Pengkajian 

 Pengkajian pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami 

kesulitan karena penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud 

penulis yaitu melaksanakan asuhan keperawatan pada keluarga sehingga keluarga 

terbuka dan mengerti serta kooperatif. 

Identitas  

Menurut tinjauan pustaka didapatkan hasil anak dengan TB Paru 

berdominan terjadi pada anak yang berumur <3 tahun, dari hasil tinjauan kasus 

ditemukan kesamaan pada anak perempuan berumur 2 tahun 10 bulan. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Chintiana (2019) menunjukkan bahwa anak di 

bawah usia 3 tahun dan dengan malnutrisi atau kondisi immunosupresan juga 

memiliki risiko paling tinggi untuk menderita TB terutama yang menyerang paru-

paru, tetapi 20-30% TB menyerang organ lain pada anak. Menurut opini penulis 

anak yang menderita TB Paru pada usia <3 tahun dikarenakan sistem imunitas 

tubuh pada anak belum matur dan banyak orang yang merokok di lingkungan 

rumah.  
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Keluhan Utama:  

Menurut tinjauan pustaka didapatkan hasil anak dengan TB Paru biasanya 

tampak demam, batuk dan batuk darah, sedangkan pada tinjauan kasus yang 

ditemukan keadaan umum pasien demam dan batuk dengan sputum yang sulit 

dikeluarkan. Menurut Fidhia (2020) menunjukkan bahwa hampir 90% pendarahan 

berasal dari pecahnya pembuluh darah besar yaitu pembuluh arteri bronkus 

(bronchial artery) dan 5 % berasal  pembuluh arteri paru (pulmonary artery), 

pendarahan berasal dari pembuluh arteri bronkus ditemukan pada penyakit 

tuberkulosis (TBC). Menurut opini penulis tidak ditemukan batuk darah hal ini di 

sebabkan karena pada pasien belum terjadi pecahnya pembuluh darah pada paru – 

paru. 

Riwayat Penyakit Sebelumnya : 

Menurut tinjauan pustaka didapatkan anak dengan TBC dengan keluhan : 

demam selama >2 minggu dan berulang, batuk selama 3 minggu, nafsu makan 

menurun, berat badan turun atau tidak naik 2 bulan berturut-turut, anak lesu tidak 

seaktif biasanya, teraba benjolan di leher atau kelenjar getah bening, sedangkan 

hasil dari tinjauan kasus di peroleh data yaitu tidak ada benjolan dileher atau 

kelenjar getah bening, pasien mengalami demam selama kurang lebih 1 bulan 

demam naik turun, batuk dengan dahak yang sulit dikeluarkan selama 1 minggu, 

keadaan umum pasien lemah, pasien mengalami penurunan nafsu makan. Menurut 

Arif (2012) menunjukkan bahwa Penyakit TBC pada anak-anak ditunjukkan 

melalui tidak adanya peningkatan berat badan pada anak, pasien Tuberkulosis 

paru jika sudah memulai pengobatan biasanya akan mengalami perbaikan dari 
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segi berat badan. Adanya peningkatan berat badan selama pengobatan dapat 

merupakan suatu pertanda baik, yang diartikan sebagai proses infeksi sudah relatif 

lebih terkendali, TB yang terjadi di kelenjar getah bening lebih banyak terjadi 

pada pasien berjenis kelamin laki-laki dibanding dengan wanita, selain itu rata-

rata usia penderita saat ini terdiagnosis adalah sekitar 20 hingga 40 tahun. 

Menurut opini penulis pada pasien tidak ditemukan pembesaran kelenjar thyroid 

karena TB pada kelenjar getah bening dileher umumnya ditularkan saat seseorang 

menghirup udara yang terkontaminasi MTB 

Riwayat Imunisasi : 

Menurut tinjauan pustaka didapatkan anak berusia 0-3 bulan diberikan 

imunisasi BCG dengan dosis 0,05 diberikan 1x secara intrakutan, sedangkan pada 

tinjauan kasus pasien tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Rahajoe (2008) menunjukkan bahwa anak yang 

tidak diimunisasi memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi bahkan 

kematian, hal ini karena tubuhnya tidak diperkuat dengan sistem pertahanan 

khusus yang bisa mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya tertentu, tubuh tidak 

mengenali virus penyakit yang masuk sehingga tidak bisa melawannya, hal ini 

akan membuat kuman penyakit semakin mudah berkembang biak dan 

menginfeksi tubuh anak. Menurut opini penulis anak yang tidak mendapatkan 

imunisasi tidak dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga anak akan 

mudah terserang kuman penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit, dan 

lainnya. 

  

https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/cara-meningkatkan-sistem-imun-anak/
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Riwayat Penyakit Keluarga :  

Menurut  tinjauan pustaka didapatkan secara patologi TB Paru tidak 

diturunkan, tetapi, perawat perlu menanyakan apakah penyakit ini pernah dialami 

oleh anggota keluarga lainnya sebagai factor predisposisi penularan dirumah. 

Sedangkan pada tinjauan kasus yang di temukan pada keluarga pasien tidak ada 

anggota keluarga yang menderita TB Paru namun ayah pasien adalah seorang 

perokok aktif. Pada riwayat penyakit  keluarga tidak ditemukan adanya 

kesenjangan namun pada tinjauan kasus ditemukan data adanya anggota keluarga 

yang perokok aktif. Menurut Reza (2016) menunjukkan bahwa anak yang sering 

menghirup asap rokok tersebut memiliki risiko 3 kali lipat menderita penyakit 

tuberculosis (TB) dibandingkan dengan orang dewasa yang sering menghirup asap 

rokok. Hal ini disebabkan oleh daya tahan tubuh anak yang lebih lemah 

dibandingkan dengan daya tahan tubuh orang dewasa. Menurut opini penulis 

proses penularan TBC akan meningkat 9 kali lebih mudah menyebar jika di dalam 

satu keluarga bila ada yang merokok didalam rumah. Asap rokok dapat 

meningkatkan resiko TB laten sebesar 2 kali lipat. TB laten merupakan infeksi TB 

yang tidak menyebabkan penyakit pada pasien, namun kuman TB akan tinggal 

dalam tubuh tanpa menimbulkan gejala dan sewaktu-waktu bisa berkembang 

menjadi TB aktif, asap rokok meningkatkan resiko penularan TB. 

Riwayat Lingkungan  

Menurut tinjauan pustaka didapatkan lingkungan yang mempengaruhi 

kesehatan anak TB Paru yaitu lingkungan yang sebagian besar orang sekitarnya 

banyak yang menderita TB Paru. Sedangkan pada tinjauan kasus yang ditemukan 
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adalah lingkungan sekitar rumah pasien banyak orang-orang yang perokok aktif. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arif (2012) menunjukkan bahwa asap 

rokok dapat meningkatkan risiko TB laten sebesar 2 kali lipat. TB laten 

merupakan infeksi TB yang tidak menyebabkan penyakit pada pasien, namun 

kuman TB akan tinggal di dalam tubuh tanpa menimbulkan gejala dan sewaktu-

waktu bisa berkembang menjadi TB aktif saat daya tahan tubuhnya melemah. 

Menurut opini penulis adanya perokok aktif dalam keluarga akan meningkatkan 

resiko terjadinya penularan TB Paru yang kemungkinan anggota keluarga yang 

lain menderita TB laten, dimana pada penderita tidak muncul gejala TB namun 

didalam tubuhnya terdapat bakteri TBC.   

Pemerikasaan sistem pernafasan tinjauan pustaka didapatkan inspeksi: 

adanya ketidaksimetrisan rongga dada, pola napas irregular, peningkatan 

frekuensi pernapasan, adanya batuk produktif dan adanya sekret. Palpasi: terdapat 

vocal vremitus yang tidak sama antara kanan dan kiri. Perkusi: terdapat bunyi 

redup sampai pekak pada sisi yang sakit. Auskultasi: adanya bunyi napas 

tambahan (ronkhi). Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data yang sama 

yaitu pada inspeksi pasien didapatkan batuk, adanya sekret, namun pada bentuk 

dada simetris, pola napas regular, pada palpasi didapatkan vocal vremitus sama 

antara kanan dan kiri. Pada perkusi ditemukan data yang sama pada thorak 

didapatkan suara pekak, pada auskultasi ditemukan data yang sama terdapat suara 

napas tambahan (ronkhi) dibagian dada sebelah kanan (dextra) dan dada sebelah 

kiri (sinistra). Menurut Fajar (2013) menunjukkan bahwa TB paru yang di sertai 

atelaksis paru membuat bentuk dada menjadi tidak simetris, pola nafas yang 

irregular dan peningkatan frekuensi pernafasan ditemukan jika TB paru 
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berkelanjutan dengan kerusakan paru yang meluas, Pada awal Tb paru gejala 

sesak napas tidak pernah ditemukan, Adanya penurunan taktil fremitus pada anak 

dengan TB paru biasanya di temukan pada anak yang di sertai komplikasi trasmisi 

getaran suara harus melewati cairan yang berakumulasi di rongga pleura, pada TB 

paru yang di sertai adanya efusi pleura masif dan pneumothoraks akan mengalami 

penurunan dinding pernafasan. Menurut opini penulis pada pasien tidak 

ditemukannya ketidaksimetrisan rongga dada karena tidak ditemukan penyulit 

dari TB paru seperti adanya efusi pleura yang massif, tidak ditemukannya pola 

nafas yang irregular dan peningkatan frekuensi pernafasan karena tidak terdapat 

komplikasi yang melibatkan kerusakan luas pada parenkim paru yang biasanya 

anak akan terlihat mengalami sesak nafas, peningkatan frekuensi nafas, dan 

penggunaan otot bantu pernafasan, tidak ditemukannya vocal fremitus yang tidak 

sama antara kanan dan kiri karena TB paru tanpa komplikasi pada saat di lakukan 

palpasi, gerakan dada saat pernafasan biasanya normal dan seimbang antara 

bagian kanan dan kiri, adanya penurunan gerakan dinding pernafasan biasanya di 

temukan pada anak TB paru dengan kerusakan parenkim paru yang luas. 

 Pemeriksaan sistem kardiovaskuler pada tinjauan pustaka didapatkan 

inspeksi: tidak ada pembesaran organ, terdapat sianosis perifer apabila gangguan 

perfusi jaringan berat, palpasi: denyut nadi perifer lemah, tidak ada nyeri dada, 

CRT <2 detik. Perkusi: bunyi pekak, auskultasi: bunyi S1,S2 tunggal, tidak 

didapatkan bunyi jantung tambahan. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan 

kesenjangan yaitu pada inspeksi: pasien tidak terdapat sianosis, tidak ada 

pembesaran organ. Palpasi: ictus cordis tidak teraba tidak terdapat nyeri dada, 

CRT <2 detik nadi 114x/menit. Perkusi bunyi pekak, auskultasi: didapatkan bunyi 
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S1,S2 tunggal. Menurut Aryanto (2015) menunjukkan bahwa sianosis perifer 

mengacu pada perubahan warna kebiruan di tangan atau kaki. Biasanya 

disebabkan oleh kadar oksigen yang rendah dalam sel darah merah atau adanya 

kondisi yang menghalangi aliran darah yang kaya oksigen. Menurut opini penulis 

pada tinjauan kasus tidak ditemukan adanya sianosis perifer dan gangguan perfusi 

jaringan berat karena tidak terjadi penurunan sirkulasi lokal dan penurunan 

sirkulasi oksigen dalam jaringan perifer. 

 Pemeriksaan sistem persyarafan pada tinjauan pustaka didapatkan data 

kesadaran biasanya composmentis. Pada tinjauan kasus diapatkan data yang sama 

yaitu kesadaran composmentis, GCS 456 tidak ada kaku kuduk dan nyeri kepala. 

Tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus di karenakan 

terdapat kesamaan. 

 Pemeriksaan sistem perkemihan pada tinjauan pustaka didapatkan data 

oliguria karena hal tersebut merupakan tanda awal syok, urine yang berwarna 

jingga dan berbau yang menandakan fungsi ginjal masih normal sebagai eskresi 

meminum obat OAT terutama rifampisin. Sedangkan pada tinjauan kasus 

didapatkan data, bentuk alat kelamin normal dan bersih, frekuensi berkemih 4x 

ganti popok produksi urine kurang lebih 450cc/hari ketika popok ditimbang, 

tempat yang digunakan popok, tidak ada masalah eliminasi. Menurut Hidayat 

(2012) menunjukkan bahwa adanya oliguria karena hal tersebut merupakan tanda 

awal dari syok, anak diinformasikan agar terbiasa dengan urine yang berwarna 

jingga pekat dan berbau yang menandakan fungsi ginjal masih normal sebagai 

ekskresi meminum OAT terutama Rimfampisin. Menurut opini penulis pada 

pasien tidak ditemukan oliguria karena pasien tidak mengalami syok, urine 
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berwarna kuning dan tidak ditemukan urine berwarna jingga pekat karena pasien 

tidak mengknsumsi obat OAT. 

Pemeriksaan sistem pencernaan pada tinjauan pustaka didapatkan data 

anak biasanya mengalami mual muntah, penurunan nafsu makan, dan penurunan 

berat badan. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data pada tenggorokan 

tidak ditemukan tanda-tanda inflamasi, pada abdomen tidak ditemukan distensi 

dan nyeri tekan, tidak ada masalah eliminasi alvi. Saat di RS pasien BAB 2 hari 

sekali konsistensi lembek warna coklat bau khas. Pada palpasi tidak ada nyeri 

abdomen, perkusi didapatkan bunyi pekak, pada auskultasi bising usus 15-

17x/menit. Menurut Ngastiyah (2005) menunjukkan bahwa semua OAT dapat 

menyebabkan gejala mual muntah, hilang nafsu makan dan gangguan hati, namun 

yang paling sering adalah karena Pirasinamit. Obat ini dapat digantikan dengan 

Streptomicin injeksi. Menurut opini penulis pada pasien tidak mengalami mual 

muntah karena pasien tidak mengkonsumsi obat OAT tetapi pasien mengalami 

penurunan nafsu makan. 

 Pemeriksaan sistem muskuluskeletal dan integument pada tinjauan pustaka 

didapatkan data aktivitas sehari-hari menurun, kelemahan dan insomnia. 

Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan data keadaan umum anak lemah, 

peurunan aktivitas sehari-hari, kemampuan pergerakan sendi bebas, turgor elastic, 

tidak ada oedema, akral panas. Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan pada 

pemeriksaan fisik B6 (Bone) dikarenakan pada tinjauan pustaka dan tinjauan 

kasus terdapat kesamaan. 
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 Pemerikasaan sistem penginderaan pada tinjauan pustaka ditemukan data 

pupil isokor, konjugtiva anemis, tidak ada oedem periorbita, ketajaman 

pendengaran dan penciuman normal, peraba bormal, perasa normal, telinga 

simetris, sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan data yang sama dengan 

tinjauan pustaka. Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan pada pemeriksaan 

fisik B7 (Penginderaan) dikarenakan pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

terdapat kesamaan. 

 Pemeriksaan sistem endokrin pada tinjauan pustaka ditemukan hasil 

pengkajian yaitu tidak terdapat pembesaran kelenjar thyroid dan kelenjar limfe, 

pada tinjauan kasus di dapatkan data pada pemeriksaan ini tidak terdapat 

pembesaran kelenjar getah bening. Menurut Bahar (2000) menunjukkan bahwa 

Gejala TB kelenjar yang muncul biasanya meliputi pembengkakan di getah 

bening leher bagian belakang, atau di lekukan tulang selangkangan, Penyakit TB 

yang terjadi di kelenjar getah bening lebih banyak terjadi pada pasien berjenis 

kelamin laki-laki dibanding dengan wanita, selain itu rata-rata usia penderita saat 

ini terdiagnosis adalah sekitar 20 hingga 40 tahun. Menurut opini penulis pada 

pasien tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening karena TB pada 

kelenjar getah bening dileher umumnya ditularkan saat seseorang menghirup 

udara yang terkontaminasi MTB. 

 Pada pemerikasaan penunjang di tinjauan kasus yang peneliti temukan 

adalah hasil photo thorak terdapat penumpukan cairan pada paru dextra dan 

sinistra. 

  

https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/penyebab-kelenjar-getah-bening-bengkak/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/penyebab-kelenjar-getah-bening-bengkak/
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4.2 Diagnosa Keperawatan 

4.2.1 Diagnosa keperawatan yang ada pada tinjauan pustaka menurut Nanda 2015 

ada lima yaitu: 

4.2.1.1 Ketidakefektifan bersihan jalan nafas b.d sekresi yang kental / sekresi yang 

berlebihan sekunder akibat infeksi. 

4.2.1.2 Gangguan pola istirahat tidur b.d seiring terbangun sekunder akibat 

gangguan pernafasan. 

4.2.1.3 Hipertermi b.d kerusakan kontrol suhu sekunder akibat infeksi, inflamasi. 

4.2.1.4 Resiko penularan infeksi b.d pemajanan penularan kontak (langsung, tidak 

langsung, kontak dengan droplet). 

4.2.1.5 Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. 

 Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa keperawatan menurut Nanda 

2015, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan sekresi yang 

kental / sekresi yang berlebihan sekunder akibat infeksi, sedangkan pada tinjauan 

kasus didapatkan diagnosa yang sama karena pada pasien terjadi pembentukan 

tuberkel pada paru sehingga mengalami kerusakan pada membrane alveolar dan 

terjadi pembentukan sputum berlebih. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa hipertermi berhubungan 

dengan kerusakan control suhu sekunder akibat infeksi, inflamasi. Sedangkan 

pada tinjauan kasus didapatkan diagnosa yang sama karena pasien mengalami 

hipertermi karena tubuh tidak mampu mengontrol suhu dengan maksimal. 
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Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa defisiensi tingkat pengetahuan 

berhubungan dengan kurangnya informasi. Sedangkan pada tinjauan kasus 

didpatkan diagnosa yang sama karena pada tinjauan kasus didapatkan data ibu 

pasien tidak tahu tentang TB Paru. 

Pada tinjauan pustaka didapatkan diagnosa keperawatan menurut Nanda 

2015 ditemukan lima diagnosa keperawatan yaitu, Ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas berhubungan dengan sekresi yang kental / sekresi yang berlebihan sekunder 

akibat infeksi. Gangguan pola istirahat tidur berhubungan dengan sering 

terbangun sekunder akibat gangguan pernafasan. Hipertermi berhubungan dengan 

kerusakan control suhu sekunder akiba tinfeksi, inflamasi. Resiko penularan 

infeksi berhubungan dengan pemajanan penularan kontak (langsung, tidak 

langsung, kontak dengan droplet), Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan 

dengan kurangnya informasi. Tetapi pada tinjauan kasus tidak ditemukan 

diagnosa gangguan pola istirahat  tidur berhubungan dengan sering terbangun 

sekunder akibat gangguan pernapasan tidak muncul karena anak tampak tidak 

sering terbangun akibat gangguan pernapasan dan pada pengkajian bahwa anak 

tidur saat malam 8 jam dan saat siang 3 jam. Diagnosa resiko infeksi berhubungan 

dengan pemajanan penularan kontak tidak muncul pada tinjauan kasus 

dikarenakan TB Paru pada anak tidak menular kepada orang lain karena mereka 

cenderung hanya memiliki sedikit bakteri dalam sekresi lender mereka dan 

batuknya pun tidak terlalu efektif untuk mengakibatkan bakteri. 
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4.3 Perencanaan 

   Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak 

ada kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perncanaan menggunakan kriteria hasil 

yang mengacu pada pencapaian tujuan, begitu pula dengan tinjauan kasus 

perencanaan menggunakan kriteria hasil yang juga mengacu pada tujuan. 

Pada diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

produksi sputum berlebih tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan 

tinjauan kasus dikarenakan pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus terdapat 

kesamaan. 

Pada diagnosa hipertermi berhubungan dengan control suhu sekunder 

akibat infeksi, inflamasi tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan 

tinjauan kasus dikarenakan pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus terdapat 

kesamaan. 

Pada diagnosa defisiensi tingkat pengetahuan (orang tua) berhubungan 

dengan kurangnya informasi tidak terjadi kesenjangan antara tinjauan pustaka 

dengan tinjauan kasus dikarenakan pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

terdapat kesamaan. 

4.4 Implementasi 

Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus, implementasi yang dilakukan 

pada pasien tidak ada kesenjangan karena peneliti menggunakan implementasi 

yang sama dengan tinjauan pustaka, sedangkan pada kasus nyata pelaksanaan 

serta intervensi keperawatan yang nyata dilakukan ke pasien. 
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Pada diagnosa keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

berhubungan dengan penumpukan sekret, semua perencanaan tindakan 

keperawatan telah dilakukan seperti menjelaskan pada keluarga klien tentang 

batuk, menganjurkan keluarga pasien untuk mempertahankan konsumsi cairan 

hangat, mengajarkan keluarga pasien cara fisioterapi dada, mengobservasi tanda-

tanda vital, suara nafas, pola nafas, irama nafas, batuk berkolaborasi dengan tim 

medis dalam pemberian terapi bronkodilator. 

Pada diagnosa hipertermi berhubungan dengan kerusakan kontrol suhu 

sekunder akibat infeksi, inflamasi perencanaan keperawatan yang telah dilakukan 

yaitu menjelaskan pada keluarga tentang penyebab demam, menganjurkan 

keluarga melaporkan suhu tubuh pasien sudah turun, mengajarkan keluarga pasien 

cara kompres hangat dengan benar, mengobservasi tanda-tanda vital, 

berkolaborasi pemberian antipiretik. 

Pada diagnosa defisiensi tingkat pengetahuan (orang tua) berhubungan 

dengan kurangnya informasi perencanaan keperawatan yang telah dilakukan yaitu 

menjelaskan pada keluarga klien tentang proses penyakit, definisi, etiologi, 

manifestasi klinis, cara penularan dan cara pencegahan TB, menjelaskan tentang 

program pengobatan, dan memberikan leaflet kepada keluarga pasien. 

4.5 Evaluasi 

 Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena 

merupakan kasus yang semu sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat 

dilakukan karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara 

langsung. 
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 Pada waktu dilksanakan evaluasi ketidakefektifan bersihan jalan napas 

berhubungan dengan sekresi yang kental / sekresi yang berlebihan sekunder akibat 

infeksi, bersihan jalan napas belum normal dalam 2x24 jam karena kerusakan 

membran alveolar dan pada tanggal akhir catatan perkembangan masalah belum 

juga teratasi. Pada diagnosa hipertermi berhubungan dengan kerusakan control 

suhu sekunder akibat infeksi, inflamasi teratasi dalam waktu 3 hari karena suhu 

tubuh sudah mulai turun. Pada diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan 

kurang informasi teratasi dalam waktu 1 hari, karena penjelasan yang diberikan 

peneliti mudah dipahami oleh keluarga pasien. 

Pada akhir evaluasi semua tujuan sudah tercapai kecuali ketidakefektifan 

bersihanjalan napas berhubungan dengan sekresi yang kental / sekresi yang 

berlebihan sekunder akibat infeksi karena pasien memerlukan pengobatan yang 

cukup lama 
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BAB V 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan 

keperawatan secara langsung pada An. M dengan kasus Suspect TB Paru di ruang 

Asoka RSUD Bangil Pasuruan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan  

sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan asuhan keperawatan 

anak dengan TB Paru.  

5.1      Kesimpulan  

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan 

pada anak TB Paru, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut:   

5.1.1      Pada pengkajian pasien di dapatkan batuk berdahak dan dahaknya susah 

keluar ibu pasien nampak gelisah terus menanyakan kondisi anaknya, 

adanya batuk berdahak  dikarenakan terdapat produksi sputum yang 

berlebih dan keadaan umum ibu pasien gelisah di karenakan defisiensi 

pengetahuan tentang penyakit. Pada waktu sebelum MRS  pasien batuk 

selama  1 minggu dan demam naik turun selama 1 bulan, sebelum di bawa 

ke RS, pasien dibawa ke bidan 2x, didapatkan data fokus pasien batuk di 

sertai dahak yang susah keluar, suara nafas ronkhi dan bunyi pekak pada 

dada sebelah kanan dan kiri, terdapat penurunan nafsu makan, mukosa 

bibir kering keadaan umum lemah, kesadaran komposmentis, kemampuan 

pergerakan bebas, tidak ada masalah eliminasi alvi.     
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5.1.2       Masalah keperawatan yang muncul adalah ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas, hipertermi dan defisiensi pengetahuan tentang penyakit.  

5.1.3   Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan produksi 

sputum berlebih pada paru-paru menimbulkan batuk berdahak, setelah di 

lakukan asuhan keperawatan dengan tujuan ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas kembali efektif, kriteria hasilnya anak dapat mengeluarkan sekret 

tanpa bantuan, batuk berkurang, suara nafas tambahan tidak ada, sputum 

tidak ada, suara nafas vesikuler, RR dalam batas normal 20-25x/menit. 

Hipertermi  berhubungan dengan kerusakan control suhu sekunder akibat 

infeksi, inflamasi, setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan tujuan 

menunjukkan penurunan suhu badan normal 36,5-37,5C. Defisiensi 

pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurang informasi, 

setelah di lakukan asuhan keperawatan dengan tujuan keluarga pasien dan 

pasien mengerti proses penyakitnya dan program perawatan serta terapi 

yang di berikan dengan kriteria hasil : ibu pasien mampu menjelaskan 

kembali tentang penyakitnya, ibu pasien mampu mengenal kebutuhan 

perawatan dan pengobatan sesuai dengan penyakitnya, ibu pasien mampu 

menyebutkan 3 dari 5 pencegahan TBC, ibu pasien mampu menyebutkan 

cara penularan TB, ibu pasien mampu menyebutkan penyebab dan tanda 

gejala TB.   

5.1.4      Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat di capai karena adanya kerjasama 

yang baik antara pasien, keluarga pasien dan tim kesehatan. Hasil evaluasi 

pada An. M sudah sesuai dengan harapan masalah teratasi.  
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5.2      Saran  

Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:  

5.2.1   Untuk mencapai hasil keperawatan yang di harapkan, di perlukan 

hubungan yang baik dan keterlibatan pasien, keluarga pasien dan tim 

kesehatan lainnya.  

5.2.2   Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya mempunyai 

pengetahuan, keterampilan yang cukup serta dapat bekerja sama dengan 

tim kesehatan lainnya dengan memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien dengan TB Paru.  

5.2.3  Dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang profesional alangkah 

baiknya diadakan suatu penyuluhan atau suatu pertemuan yang membahas 

tentang masalah kesehatan yang ada pada pasien.  

5.2.4  Pendidikan dan pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu 

ditingkatkan baik secara formal dan informal khususnya pengetahuan 

dalam bidang bidang pengetahuan tentang penyakit dan cara 

penanggulangannya.  

5.2.5   Kembangkan dan tingkatkan pemahaman perawat terhadap konsep 

manusia secara komperensif sehingga mampu menerapkan asuhan 

keperawatan dengan baik. 
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SAP 

Satuan Acara Penyuluhan 

 

Pokok bahasan   : Tuberculosis Paru 

Sub pokok bahasan  : Teknik pencegahan dan program pengobatan 

Hari/Tanggal   : 13 Desember 2019  

Waktu    : 30 menit 

Tempat   : Ruang Ashoka 

Sasaran    : Ibu pasien 

I. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan penyuluhan selama 1x30 menit, diharapkan pasien An. M 

mengerti tentang cara menyusui yang baik dan benar. 

II. Tujuan Khusus 

Setelah dilakukan penyuluhan selama 1x30 menit, diharapkan Ibu pasien Ny. 

N mengetahui tentang: 

1. Pengertian TB Paru 

2. Program pengobatan TB Paru 

3. Cara pencegahan TB Paru 
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III. Materi 

1. Pengertian TB Paru 

2. Program pengobatan TB Paru 

3. Cara pencegahan TB Paru 

IV. Metode 

Ceramah dan Tanya jawab 

V.  Media 

Leaflet  

VI. Kegiatan Penyuluhan 

NO TAHAP / 

WAKTU 

KEGIATAN 

PENYULUHAN 

KEGIATAN 

SASARAN 

1. Pembukaan : 

3 MENIT 

     Memberi salam 

pembuka 

     Memperkenalkan diri 

    Menjelaskan 

pokok  bahasan dan 

tujuan  penyuluhan 

     Membagi leaflet 

Menjawab salam 

 

Memperhatikan 

Memperhatikan 

 

Memperhatikan 
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2. Pelaksanaan : 

20 enit 

1.  Pengertian TB 

Paru 

2. Program 

pengobatan TB 

Paru 

3. Cara pencegahan 

TB Paru 

Memperhatikan 

 

Memperhatikan 

 

 

Memperhatikan 
 

3. Evaluasi : 

5 menit 

Menanyakan kepada 

peserta apakah ada yang 

mau ditanyakan atau 

belum mengerti 

Bertanya 

4. Terminasi : 

2 menit 

     Mengucapkan 

terimakasih atas peran 

serta  peserta 

     Mengucapkan salam 

penutup 

Mendengarkan 

 

 

Menjawab salam 

 

VII. Kriteria Evaluasi 

1. Evaluasi struktur 

2. Keluarga hadir 
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3. Evaluasi proses 

• Ibu pasen antusias terhadap penyuluhan 

• Ibu pasien mengajukan pertanyaan dan menjawab secara benar 

4. Evaluasi hasil 

• Ibu pasien bisa menjelaskan definisi dari TB Paru 

• Ibu pasien bisa menjelaskan cara pencegahan dari TB Paru 

• Ibu pasien mampu menjelaskan cara pengobatan TB Paru 

  

mailto:akper.kertacendekia@gmail.com


YAYASAN KERTA CENDEKIA 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA 

Jl. LingkarTimur, RangkahKidul, Sidoarjo (61232) 

Telp: 031-8961496 Fax: 031-8961497 

Email: akper.kertacendekia@gmail.com 

 
 

 

Materi Penyuluhan 

“Tuberculosis Paru” 

1. Pengertian Tuberculosis Paru 

Tuberculosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman 

Mycobacterium Tuberculosis, sebagian besar kuman ini menyerang paru, tetapi 

dapat juga mengenai organ tubuh lainnya, kuman ini berbentuk batang, 

mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan, oleh 

karena itu disebut juga sebagai Basil Tahan Asam (BTA), kuman ini cepat mati 

dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di 

tempat yang gelap dan lembab. Dalam jaringan tubuh kumanini dapat dormant, 

tertidur lama selama beberapa tahun (Sulianti, 2004). 

TB Paru adalah penyakit infeksius yang menyerang paru-paru yang secara 

khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis 

jaringan. Penyakit ini bersifat menahun dan dapat menular kepada orang lain 

(Andra, 2013). 

2. Cara pencegahan Tuberculosis Paru 

➢ Pencegahan untuk orang yang belum terinfeksi 

1. Selalu berusaha mengurangi kontak dengan penderita TB aktif. 

2. Selalu menjaga stadar hidup yang baik yaitu mengkonsumsi makanan yang 

bergizi tinggi, menjaga lingkungan selalu bersih, meluangkan waktu untuk 

berolahraga. 
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3. Pemberian vaksin BCG, tujuannya untuk mencegah terjadinya kasus infeksi 

TB yang lebih berat (Zulkarnain, 2011). 

➢ Pencegahan untuk penderita TB agar tidak menular 

1. Selama beberapa minggu menjalani pengobatan sebaiknya berpergian 

kemanapun dan tidak tidur sekamar dengan orang lain. 

2. Jika ventilasi ruangan untuk sirkulasi udara kurang, bukalah jendela dan 

nyalkan kipas angin untuk meniupkan udara dari dalam keluar ruangan. 

3. Selalu menggunakan masker untuk menutup mulut kapan saja. 

4. Jangan meludah kesembarang tempat, meludah hendaknya pada wadah 

yang sudah diberides infektan / air sabun. 

5. Menghindari udara dingin dan lembab, usahan agar pancaran sinar matahari 

dan udara segar dapat masuk keruangan secukupnya. 

6. Tidak melakukan sharing penggunaan alat / barang (Zulkarnain, 2011). 

3. Cara pengobatan Tuberculosis Paru 

 Pengobatan untuk TB Paru adalah dengan minum OAT (Obat Anti 

Tuberculosis) secara rutin dan tidak boleh terputus. Panduan obat yang digunakan 

terdiri atas obat utama dan obat tambahan. Jenis utama yang digunakan sesuai 

dengan rekomendasi WHO adalah Rifampisin, Isoniazid, Pirazinamid, 

Streptomisin, dan Etambutol. Untuk program nasional pemberantasan TB Paru, 

WHO menganjurkan panduan obat sesuai dengan kategori penyakit. Kategori 
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didasarkan pada urutan kebutuhan pengobatan dalam program. Untuk itu penderita 

dibagi dalam 4 kategori yaitu : 

1. Kategori I : pasien baru dengan sputum positif, pasien baru dengan sputum 

negative tetapi thoraks positif, dan pasien dengan TB ekstra paru. Selama 2 

bulan minum obat Rifampisin, Isoniazid, Pirazinamid, Streptomisin, dan 

Etambutol setiap hari (tahap intensif), dan 4 bulan selanjutnya minum obat 

Rifampisin dan Isoniazid 3 kali dalam seminggu (tahap lanjutan). 

2. Kategori II : kasus kambuh / gagal dengan sputum tetap positif. Diberikan 

pada penderita kambuh, penderita gagal terapi dan penderita dengan 

pengobatan setelah lalai minum obat. 

3. Kategori III : kasus sputum negative tetapi kelainan parunya dan kasus TB 

diluar paru. 

4. Kategori IV : kasus TB kronis. Prioritas rendah karena kemungkinan 

keberhasilan pengobatan rendah sekali. (Zulkarnain, 2011). 
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Manifestasi Klinis 

 Gejala Respiratorik 

1) Batuk 

2) Batuk Darah 

3) Sesak Nafas 

4) Nyeri Dada 
 

 

Gejala Sistemik 

1) Demam 

Merupakan gejala yang 

sering dijumpai biasanya 

timbul pada sore dan 

malam hari mirip demam 

influenza 

2) Gejala sistemik lain  

Gejala sistemik lain ialah 

keringat malam, anoreksia, 

penurunan berat badan serta 

amalise. 

 

 

CARA PENCEGAHAN 
Pencegahan untuk orang yang belum 

terinfeksi 

1) Selalu berusaha mengurangi kontak 

dengan penderita TB aktif. 

2) Selalu menjaga stadar hidup yang baik 

yaitu mengkonsumsi makanan yang 

bergizi tinggi, menjaga lingkungan 

selalu bersih, meluangkan waktu 

untuk berolahraga. 

3) Pemberian vaksin BCG, tujuannya 

untuk mencegah terjadinya kasus 

infeksi TB yang lebih berat. 

Pencegahan untuk penderita TB agar tidak 

menular 

1) Selama beberapa minggu menjalani 

pengobatan sebaiknya berpergian 

kemanapun dan tidak tidur sekamar 

dengan orang lain. 

2) Jika ventilasi ruangan untuk sirkulasi 

udara kurang, bukalah jendela dan 

nyalkan kipas angin untuk meniupkan 

udara dari dalam keluar ruangan. 

3) Selalu menggunakan masker untuk 

menutup mulut kapan saja. 

4) Jangan meludah kesembarang tempat, 

meludah hendaknya pada wadah yang 

sudah diberides infektan / air sabun. 

5) Menghindari udara dingin dan lembab, 

usahan agar pancaran sinar matahari dan 

udara segar dapat masuk keruangan 

secukupnya. 

6) Tidak melakukan sharing penggunaan 

alat / barang 

 

PROSEDUR PERAWATAN 

DAN PENGOBATAN 

1) Kategori I : pasien baru dengan 

sputum positif, pasien baru dengan 

sputum negative tetapi thoraks 

positif, dan pasien dengan TB ekstra 

paru. Selama 2 bulan minum obat 

Rifampisin, Isoniazid, Pirazinamid, 

Streptomisin, dan Etambutol setiap 

hari (tahap intensif), dan 4 bulan 

selanjutnya minum obat Rifampisin 

dan Isoniazid 3 kali dalam seminggu 

(tahap lanjutan). 

 

2) Kategori II : kasus kambuh / gagal 

dengan sputum tetap positif. 

Diberikan pada penderita kambuh, 

penderita gagal terapi dan penderita 

dengan pengobatan setelah lalai 

minum obat. 

 

3) Kategori III : kasus sputum negative 

tetapi kelainan parunya dan kasus 

TB diluar paru. 

 

4) Kategori IV : kasus TB kronis. 

Prioritas rendah karena 

kemungkinan keberhasilan 

pengobatan rendah sekali. 



 

APA ITU TB 

PARU?? 

Tuberculosis adalah penyakit 

menular yang disebabkan 

oleh kuman Mycobacterium 

Tuberculosis, sebagian besar 

kuman ini menyerang paru, 

tetapi dapat juga mengenai 

organ tubuh lainnya, kuman 

ini cepat mati dengan sinar 

matahari langsung, tetapi 

dapat bertahan hidup 

beberapa jam di tempat yang 

gelap dan lembab. Dalam 

jaringan tubuh kuman ini 

dapat dormant, tertidur lama 

selama beberapa tahun. 

FAKTOR 

PENYEBAB TB 

PARU 

Penyebabnya adalah kuman 

microorganisme yaitu basil 

Mycobacterium 

Tuberculosa bakteri ini 

mempunyai ciri sebagai 

berikut: berbentuk basil / 

batang, panjang 1-4 mikron 

dan tebal 0,3-0,6 mikron, 

bersifat aerob, hidup 

berpasangan atau 

berkelompok, tahan asam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OLEH : 

BELINDA ANGGRAINI P.S 

WASPADA 
TUBERCULOSIS 




