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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Beberapa masalah kesehatan yang di alami lansia akibat dari penuaan terjadi 

berbagai penurunan fungsi tubuh dan imun di antaranya ialah penyakit TBC. 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan serius di 

negara maju maupun berkembang termasuk di Indonesia baik dari segi morbiditas 

maupun mortalitas. Hingga sampai saat ini, belum ada negara yang terbebas dari 

TB. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang telah lama dikenal dan sampai 

saat ini masih menjadi penyebab utama kematian di dunia (Saptawati, et al, 2012). 

Penderita yang terinfeksi Tuberkulosis akan memproduksi droplet yang berbicara 

sehingga orang yang menghirup tersebut terinfeksi Tuberkulosis (Kemenkes, 

2015). Fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu kebanyakan penderita 

mengalami kegagalan pengobatan karena penderita TBC sangat tidak patuh 

terhadap pengobatan yang di jalani, seperti halnya menyepelekan mengkonsumsi 

obat sealama 6-8 bulan. Menurut penderita apabila batuk mereka sudah berhenti 

mereka juga akan berhenti untuk mengkonsumsi obat (WHO, 2018). 

Jumlah penderita tuberculosis (TBC) wilayah Asia Tenggara menanggung 

bagian yang terberat dari beban TB paru yakni sekitar 38% dari kasus TB paru di 

dunia (WHO,2012). Jumlah kasus baru TB di Indonesia sebanyak 420.994 kasus 

pada tahun 2017 (data per 17 mei 2018). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah k asus 
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baru TBC 2017 pada laki-laki 1,4 kali lebih besar di bandingkn perempuan 

(Kemenkes, 2017). Kasus TB paru di Jawa Timur sebanyak 56,445 penduduk 

(Kemenkes, RI, 2019). Pada tahun 2018 penderita TB di Kabupaten Gresik sebesar 

2,278 kasus diantaranya 1.301 kasus pada laki-laki dan 977 pada kasus perempuan 

(Dinkes, 2018). Sedangkan kasus TB paru yang di derita oleh gerontik di Desa 

Golokan sebanyak 16 orang. Data yang di ambil pada januari 2020 

Penularan penyakit TB paru disebabkan oleh bakteri mycrobacterium 

tuberculosis yang melalui udara yang dapat menyerang saluran pernapasan dan 

paru-paru. Pada saat penderita batuk dan bersin, kuman TB paru dan BTA positif 

yang berbentuk droplet sangat kecil ini akan berterbangan ke udara. Droplet yang 

sangat kecil kemudian mengering dengan cepat menjadi droplet yang mengandung 

kuman akan terhirup oleh orang lain. Apabilah droplet ini telah terhirup dan 

bersarang di dalam paru-paru seseorang, maka kuman ini akan mulai membelah diri 

atau berkembang biak. Dari sinilah akan terjadi infeksi dari penderita ke calon 

penderita lain (Naga, 2012). Apabila tidak segera ditangani maka akan 

mengakibatkan komplikaasi yaitu hemomtisis berat, kolaps, bronkietasis, dan 

pneumotorak, serta juga menyebabkan penyebaran infeksi ke orang lain (Wahid & 

Suprapto, 2013) 

Penyakit TB dapat dicegah dengan imunisasi aktif, seperti imunisasai BCG dan 

pengunaan pelindung diri seperti masker, bisa dilakuakn penyuluhan tentang 

perilaku hidup bersih untuk mencegah kemungkinan penularan penyakit TB, 

perawat secara promotif dapat meningkatkan pengetahuan tentang penyakit TB 

paru dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan penyakit 

TBC. Peran kuratif minum obat yang sudah di resepkan oleh dokter selam 6-8 bulan 
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tanpa putus, pasien dapat rawat jalan dengan metode ini. Peran perawat secara 

preventif harus mengajarkan tentang cara membuang dahak dengan benar agar tidak 

tertular oleh orang lain perawat juga dapat mengajarakan pasien untuk melakuakn 

batuk efektif dengan benar agar pasien bisa mengeluarkan dahak yang menumpuk 

di dalam bronkusnya. Peran perawat secara rehabilitatif menyarankan pasien untuk 

melakukan pemeriksaan rutin kondisi di rumah sakit dan menjalankan pengobtan 

selam 6-8 tanpa terputus. 

1.2 Rumsan Masalah 

 

Bagaimanakah asuhan keperawatan pada Asuhan Keperawatan Pada Lansia 

Ny.M Dengan Masalah Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada 

Diagnosa Medis Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Mengidentifikasi Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M Dengan Masalah 

Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Diagnosa Medis 

Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1.3.2.1 Mengkaji Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M Dengan Masalah 

Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Diagnosa Medis 

Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 

1.3.2.2 Merumuskan Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M Dengan Masalah 

Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Diagnosa Medis 

Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 
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1.3.2.3 Merencanakan Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M Dengan Masalah 

Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Diagnosa Medis 

Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 

1.3.2.4 Melaksanakan Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M Dengan Masalah 

Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Diagnosa Medis 

Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 

1.3.2.5 Mengevaluasi Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M Dengan Masalah 

Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Diagnosa Medis 

Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 

1.3.2.6 Mendokumentasikan tindakan Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M 

Dengan Masalah Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada 

Diagnosa Medis Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik 

1.4 Manfaat penelitian 

 

Bagian ini berisi uraian manfaat penelitian tentang tuberkulosis, yang sangat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimnfaatkan oleh 

ilmu lain untuk mengembagkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang 

kesehatan 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh: 

 

1.4.1 Bagi institusi pendidikan, sebagai masukan untuk penyusunan kebijakan 

 

1.4.2 Bagi instansi terkait 

 

1.4.3 Bagi responden, misalnya dapat diterapkan dalam keluarga atau sebagai 

bahan penyuluhan kesehatan kepda masyarakat 
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1.4.4 Bagi ilmu keperawatan di fokuskan pada peningkatan kualitas asuhan 

keperwatan, perkembngan IPTEK dan untuk pengembangan profesi 

keperawatan 

1.4.5 Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi 

peneliti berikutnya, yang akan melakuan studi kasus pada asuhan keperwatan 

pada klien dengan kasus Tuberkulosis paru. 

1.5 Metode Penulisan 

 

1.5.1 Metode Penelitian 

 

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 pendektan proses 

keperawatan dengan langkah-langkah pengkajian, diagnosis, perncanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

1.5.2 Teknik pengumpulan 

 

Melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan 

 

1.5.3 Sumber data 

 

Berasal dari data primer dan data skunder 

 

1.5.4 Studi kepustakaan, 

 

Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan dengan judul 

studi kasus dan maslah yang dibahas 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan merupakan urutan bagan penulisan dalam studi kasus yang 

dimulai dari bagan awal sampai dengan akhir. 

1.6.1 Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, dan persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 

1.6.2 Bagian tengah, bagian ini adalah bagian inti yang terdiri dua bab yang masing- 

masing ba terdiri dari sub bab berikut ini: 

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

penelitian, sistematika penulisan studi kasus 

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

dan asuhan keperawatan klien dengan diagnose tuberculosis paru serta 

kerangka masalah 

1.6.2.3 Bab 3 : Tinjaun kasus berisi tentang diskripsi data hasil pengkajian, 

diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

1.6.2.4 Bab 4 : Pembahasan berisi tetang perbadingan antara teori dengan kenyataan 

yang ada dilapangan 

1.6.2.5 Bab 5 : Penutup berisi tetang kesimpulan dan saran 

 

1.6.3 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit dan 

asuhan keperwatan. Konsep penyakit akan diuraikan definisi, etiologi dan cara 

penanganan medis, Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang 

muncul pada penyakit TB paru denga melakukan asuhan keperawatan terdiri drai 

pengakjian, diagnose, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 
 

2.1 Konsep Penyakit TB Paru 

 

2.1.1 Definisi 

 

Tuberculosis TB adalah penyakit infeksius atau penyakit menular yang 

terutama menyerang parenkim paru. Tuberkulosis dapat juga ditularkan kebagian 

tubuh lainya, termasuk meninges, ginjal, tulang dan nodus limfe. Agens infeksius 

utama, Mycobacterium Tuberkulosis adalah batang aerobic tahan asasm yang 

tumbuh dengan lambat da sensitive terhadap panas dan sinar ultraviolet (Bruner & 

Suddarth, 2013) 

2.1.2 Klasifikasi penyakit Tb paru 

 

Menurut Kemenkes RI (2014), klasifikasi pasien tuberculosis berdasarkan 

hasil uji kepekaan dari Mycobacterium Tuberculosis terhadap OAT dapat di 

klasifikasikan meliputi: 

2.1.2.1 Mono Resistant (TB MR) : Resisten terhadap salah satu jenis OAT ini 

pertama saja 
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2.1.2.2  Poli Resistent (TB PR) : Resisten terhadap lebih drai satu jenis OAT ini 

pertama selain Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secra bersamaan. 

 
2.1.2.3 Multi Drug Resistent (TB MDR) : Resisten Isoniozid (H) dan Rifampisin 

 

(R) secara bersamaan. 

 
 

2.1.2.4  Extensive Drug Resistent (TB XDR) : adalah TB MDR yang sekaligus 

juga resisten terhadap salah satu OAT golongan fluorokuinolon dan 

minimal salah satu OAT ini kedua jenis suntikan (Kanamisin, 

Kapreomisin dan Amiksin). 

 
2.1.2.5 Resistent Rifampisin (TB RR) : Resisten terhadap Rimfapisin denan tanpa 

resisten terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan metode genotip 

(tes cepat) atau metode fenotip (konvensional). 

. 

 

2.1.3 Etiologi TB Paru 

 

Penyakit tuberculosis disebakan oleh infeksi bakteri mycobacterium 

tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang lurus tidak berspora dan tidak berkapsul. 

Bakteri ini berukuran lebar 0,3- 0,6 mm dan panjang 1-4 mm. Bakteri ini bersifa 

aerob, hidup berpasang atau berkelompok, tahan asam, dapat hidup bertahan selama 

berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, dapat bertahan hidup lama pada 

udara kering, dingin, dan lembab, mudah mati kena sinar matahari dengan sinar 

ultraviolet dan dapat tahan hidup pada suhu 600 penularan tuberculosis terjadi karena 

kuman dibatukkan atau dibersinkan keluar menjadi droplet nuclei dalam udara 

(Depkes RI, 2013). 
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2.1.4 Manifestasi Klinis 

 

Tuberculosis adalah suatu penyakit yang mempunyai banyak 

kemiripan dengan penyakit lain yang juga memberikan tanda dan gejala umum 

seperti lemah dan demam. Pada sejumlah penderita gejala yang dirasakan tidak jelas 

sehingga diabaikan bahkan kadang-kadang asimtomatik. Gambaran klinik TB paru 

dapat dibagi menjadi 2 golongan, tanda dan gejala respiratorik dan gejala sitematik: 

2.1.4.1 Gejala repiratorik 

 

1) Batuk 

 

Gejala batuk timbul paling dini dan merupakan ganggu yang paling sering 

muncul. Mula-mula bersifat tidak produktif namun kemudian berdahak sampai 

bercampur darah bila sudah ada kerusakan jaringan. 

2) Batuk darah 

 

Darah dikelurkan dalam dahak, mungkin berupa garis atau bercak-bercak 

darah, gumpalan drah atau rah segar dalm jumlah sangat banyak. Batuk darah terjadi 

karena pembuluh darah yang pecah, berat ringanya batuk darah tergantung dari 

beasar kecilnya pembuluh darah yang pecah. 

3) Sesak nafas 

 

Gejala ini ditemukan bila kerusakan parenkim paru sudah luas atau karena hal 

yang menyertai seperti efusi pleura, pneumotorak dan anemia. 

4) Nyeri dada 

 

Nyeri dada pada Tb paru termasuk nyeri yag ringan. Gejala ini timbul apabila 

sistem persarafan di pleura terkena. 
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5) Demam 

 

Demam merupakan gejala yang sering dijumpai biasanya timbul pada sore 

dan malam mirip dengan influenza, bersifat hilang timbul. 

6) Berkeringat dimalam hari 

 

Keringat malam bukanlah gejala yang pathogenesis untuk penyakit tuberculosis 

paru. Keringat malam umunya baru timbul proses berkelanjutan. 

7) Kelelahan 

 

Gejala ini disebabkan karena kurangnya tidur akibat batuk. (Depkes, 2014) 

 

2.2.1.2 Gejala sitematik, meliputi : 

 

1) Gejala sistematik lain 

 

Gejala sistematik lain ialah anoreksia, penurunan berat badan serta malaise 

timbulnya gejala. 

2.1.5 Patofisiologi 

 

Ketika seeorang penderita TB paru batuk, bersin atau berbicra maka secara 

tidak sengaja keluarlah droplet nuclei dan jatuh ke tanah, lantai atau tempat lainya. 

Akibat terkena sinar matahari atau suhu yang panas, maka droplet nuclei menguap. 

Menguapnya droplet bakteri ke udara dibantu dengan pergerkan angin akan 

membuat bakteri yang terkandung dalam droplet nuclei terbang ke udara. Apabila 

bakteri ini terhirup oleh orang sehat, maka orang itu berpotensi terkena infeksi 

bakteri Tuberculosis. Bakteri yang terhirup akan melewati pertahanan mukolisier 

saluran pernafasan dan masuk hingga alveoli. Pada titik lokasi dimana terjadi 

implantasi bakteri, bakteri akan menggandakan diri. Bakteri tuberculosis pada tahap 

ini disebakan lesi primer. Dalam waktu 3-6 minggu, inang yang baru terkena infeksi 

akan menjadi sensitive terhdap tes tuberculin atas tes montoux. Jika pertahanan 
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tubuh kuat, maka infeksi primer tidak akan berkembang lebih jauh dan menjadi 

dorman atau tidur. Ketika suatu saat kondisi tubuh melemah akibat sakit lama atau 

memakai obat yang melemahkan daya tahan tubuh terlalu lama, maka bakteri yang 

dorman dapat aktif kembali. Bilah yang disebut reaktivitasi infeksi pasca primer, 

reaksi ini dapat terjadi bertahun-tahun setelah infeksi primer terjadi. Selain itu, 

infeksi pasca primer juga dapat dialibatkan oleh bakteri tuberkulosis yang baru 

masuk ke tubuh (infeksi paru), bukan bakteri dorman yang aktif kembali. Biasanya 

organ paru tempat timbulnya infeksi pasca primer terutama berada di daerah apeks 

paru (Zulkarnain, 2011) 

 
 

2.1.6 Komplikasi TB Paru 

 

Penyakit Tuberkulosis paru bila tidak ditangani dengan benar akan 

menimbulkan komplikasi yaitu: 

2.1.6.1 Komplikasi dini 

 

1) Pleuritis : inflamasi kedua lapisan pleura. 

 

2) Efusi pleura : memecahkan kavitas TB dan keluarnya udara atau cairan 

masuk kedalam anatara paru dan dinding paru. 

3) Enfisema : pengumpulab cairan puluren (pus) dalam kavitas pleural cairan 

yang dibentuk akibat penyakit paru pada organ dengan usia lebuh lanjut. 

4) Laryngitis : inflamasi pada laring yang disesbabkan melalui predaran darah 

 

5) Menjalar ke organ lain seperti usus, tulang, dan otak. 

 

2.1.6.2 Komplikasi lanjut 

 

1) Nafas atau SPOT (sindrom obstruksi pasca tuberculosis) 
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2) Kerusakan parenkim berat sepertui fibrosis paru, kor pulmonal disebabkan oleh 

tekanan balik akibat kerusakan paru 

3) Amilodosis 

 

4) Karsinoma paru, telah terbentuknya kavitas dari proses infeksi 

 

5) Sindroma gagal nafas dewasa (Depkes, 2011) 

 

2.1.7 Pemeriksaan penunjang 

 

2.1.7.1 Basil tahan asam (BTA) menentukan adanya mikrobakterium tuberculosis, 

yang setelah dilakukan pewarnaan bakteri ini tidak mengalami perubahan 

warna alcohol asam. 

2.1.7.2 Tes kulit tuberculin, tes mantoux adalah tes kulit yang digunakan untuk 

menetukan individu terinfeksi basil TB. Ekstrak basil TB ada dua macam 

yaitu OT (old tuberculin) dan PPD (purified prptein derivative). Disuntikan 

secara IC atau interdemal sebanyak 3-5 TU (tuberculin unit), membentuk 

benjolan pada kulit bagian atas dan reaksi lokal seperti edema dan filtrasi 

selular. Area suntikan diinspeksi dalam waktu 48-72 jam dan diukur 

indurasinya. Ukuran indurasi menentukan apakah negative (0-4mm) atau 

positif (5-10mm) dan dapat bertahan selama beberapa hari. 

2.1.7.3 Rontgen Toraks karakteristik kelainan terlihat sebagai daerah bergaris-garis 

opaque yang ukuranya bervariasi dengan batas lesi yang tidak jelas di lokasi 

sekitar hilus. Tidak jarang kelainan ini tampak kurang jelas dibagian atas 

maupun bawah, memanjang di daerah klavikula atau satu bagian lengan atas. 

Pemeriksaan torkas sangat berguna untuk mengavaluasi hasil pengobatan 

dan bergatung juga pada tipe kerentanan bakteri tuberkel OAT. 
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2.1.7.4 CT Scan 

 

Pemeriksaan CT Scan dilakuakan untuk menemukan hubungan kasus 

TB yang inaktif degan hasil kultur sputum. Ditunjukan dengan adanya 

gambran garis-garis fibrotic ireguler, pita parenkimal, bronkhietasis, 

perubahan kelengkungan berkas brokhovaskular dan emfisema 

periksikatriksial. (Depkes, 2011) 

2.1.8 Penatalaksanaan dan pengobatan 

 

Menurut (NANDA Nic-Noc, 2015) adanya penatalaksanaan terbagi menjadi 

dua yaitu: 

2.1.8.1 Penatalaksanaa keperawatan 

 

Peran perawat yang terpenting dalam penatalaksanaan klien dengan 

Tb adalah bertangung jawab atas penyuluhan kesehatan bagi klien dan 

keluarganya yang termasuk penyuluhan tentang medikasi, tindakan 

pencegahan penularan dan perawatan tindak lanjut 

2.1.8.2 Penatalaksanaan medis 

 

WHO merekomendasikan strategi DOTS (Direct Observed 

Treatment Shortcourse) dalam penatalaksanaan kasus TB, selain relative 

tidak mahal strategi ini dianggap dapat menurunkan resiko terjadinya kasus 

resistensi obat terhadap TB, selain itu pengobatan TB harus menggunakan 

tiga prinsip sebagai berikut : 

1) Regimen harus termasuk obat-obat multiple yang sensitive terhadap 

mikrooganisme. 
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2) Obat-obat harus dilakukan terus menerus dalam waktu yang cukup untuk 

menghasilkan terpai yang paling efektif dan paling aman pada waktu yang 

paling singkat. 

2.1.8.3 Jenis-jenis obat TB paru 

 

1) Isoniazid 

 

Isoniazid merupakan obat untuk TB yang paling efektif dimana mekanisme 

kerjanya adalah menghambat sintesis asam mikolat yang merupakan komponen 

penting dari dinding sel TB. Isoniazid dapat berpenetrasi ke dalam makrofag dan 

aktif dalam melawan mikroorganisme baik yang berada dalam intraseluler maupun 

ekstraseluler. 

2) Rimfampisin (R) 

 

Rimfampisin dapat berpenetrasi ke dalam jaringan dan sel fagosit. Obat ini dapat 

membunuh organisme yang berada dalam intraseluler, tempat yang sangat 

terpencil, serta rongga paru . 

3) Etambutol (E) 

 

Elambutol memilki mekanisme kerja menghambat sintesis dinding sel 

kuman TB dengan cara menghambat enzim arabinosol transfera yang diperlukan 

untuk reaksi polmeri sasi arabinoglikan yang merupakan komponen ensensial dari 

dinding sel kuman TB. OAT ini bersifat bakterisidal terhadap basilus tuberkel yang 

berada di ekstraseluler maupun intraseluler 

4) Pirazinamid (Z) 

 

Pirazinamid merupakan produg dimana memiliki bentuk aktif berupa asam 

pirazinoat yang dapat menganggu metabolism dinding sel dan fungsi trnasportasi 
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kuman TB. Antibiotik ini mempunyai aktivitas sebagai bakterisida terhadap kuman 

TB yang berada dalam intraseluler (Caminero, 2013) 

5) Streptomisin 

 

Steptomisin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein kuman TB dan 

berikan denagn ribosom. Terikatnya aminoglikosida pada ribososm ini dapat 

mempercepat transport aminoglikosida ke dalam sel diikuti dengan kerusakan 

membran sitoplasma dan disusul dengan kematian sel namun.strptomisin memiliki 

daya penetrasi yang buruk kedalam sel dan hanya aktif melawan basilis tuberkel yang 

berada di ekstraseluler (Deck & Winston, 2011) 

2.1.8.4 Panduan OAT yang digunakan di Indonesia 

 

1) Kategori I : (HRZE)/ 4(HR)3 

 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien baru : pasien TB paru terkonfirmasi 

bakteriologis, pasoien TB paru terdiagnosis klinis, pasien TB ekstra paru. 

2) Kategori II : 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3) 

 

Panduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah diobati 

sebelumnya (pengobatan ulang): pasien kambuh, pasien gagal pada pengobatan 

dengan pandua OAT kategori 1 sebelumnya, pasien yang diobati kembali setelah 

putus berobat (lost to follow-up). 

(Kemenkes RI, 2014) 

 

2.1.8.5 Pengobatan TB paru 

 

Pengobatan TB harus melalui pengbatan tahap awal dan tahap lanjutan dengan 

maksud: 
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1) Tahap awal 

 

Pengobatan diberikan setiap hari. Pannduan pengobatan pada tahap ini adalah 

dimaksud untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh 

pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah 

resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. 

2) Tahap lanjutan 

 

Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh sisa sisa kuman yang masih ada 

dalam tubuh, khususnya kuman persister sehingga pasien dapat sembuh dan 

mencegah terjadinya kambuh. (Kemenkes. 2017) 

 
 

2.2 Konsep Lansia 

 

2.2.1 Pengertian 

 

Lanjut usia adalah seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama 

dengan 55 tahun(WHO,2013). Lansia adalah seseorang yang berusia > 60 

tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari (Ratnawati, 2017 ) 

2.2.2 Klasifikasi Lansia 

 

Menurut (Depkes RI, 2013) klasifikasi lansia terdiri dari : 

 

2.2.2.1 Pra lansia yaitu seorang yang berusia antara 45-59 tahun 

 

2.2.2.2 Lansia ialah yang berusia 60 tahun lebih 

 

2.2.2.3 Lansia risiko tinggi ialah seorang yang brusia 60 tahun atau lebih dengan 

masalah kesehatan 

2.2.2.4 Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan 

dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa 



17 
 

 

 

 

2.2.2.5 Lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah 

sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. 

2.2.3 Ciri-ciri Lanjut Usia 

 

Menurut (Kholifah, 2016) lansia memiliki ciri-ciri dalam kehidupan 

ciri-ciri lansia adalah sebagai berikut : 

2.2.3.1 Lansia merupakan periode kemunduran 

 

Kemunduran pada lansia salah satunya disebabkan karena factor 

motivasi, faktor motivasi memilki peran yang sangat penting dalam 

kemunduran lansia. Misalnya lanjut usia yang memiliki motivasi rendah 

dalam melakukan aktivitas atau kegiatan, maka akan mempercepat proses 

kemunduran fisik, tetapi ada juga lanjut usia yang memiliki motivasi tinggi, 

maka kemunduran akan terjadi lebih lambat. 

2.2.3.2 Lansia memiliki status kelompok minoritas 

 

Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan 

terhadap lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya maka 

sikap sosial di masyarakat menjadi negatif, tetapi ada juga lansia yang 

mempunyai tenggang rasa kepada orang lain sehingga social menjadi 

positif. 

2.2.3.3 Menua membutuhkan perubahan peran 

 

Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai 

mengalamikemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia 

sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas dasar tekanan 

dari lingkungan. Misalnya lanjut usia menduduki jabatan sosial masyarakat 
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sebagai ketua RW, sebaiknya masyarakat tidak memberhentikan lanjut usia 

sebagai ketua RW karena usianya. 

2.2.3.4 Penyesuaian yang buruk pada lansia 

 

Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung 

mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan 

bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakukan yang buruk itu 

membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Misalnya lanjut usia 

yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang dapat 

menyebabkan lanjut usia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung 

dan bahkan memiliki harga diri rendah. 

2.2.4 Perubahan Pada Lansia 

 

2.2.4.1 Perubahn Fisik 

 

Proses penuaan secara degeneratif yang akan berdampak pada 

perubahan-perubahan pada diri manusia, tidak hanya perubahn fisik, tetapi 

juga kognitif, perasaan, sosial dan sexual (Azizah, 2011). 

1) Sistem indra 

 

Sistem pendengaran: prebiakusis (gangguan pada pendengran) 

oleh karena hilangnya kemampuan (daya) pendengaran pada telinga 

dalam, terutama terhadap bunyi suara atau nada-nada yang tinggi, suara 

yang tidak jelas, sulit dimengerti kata-kata, 50% terjadi pada usia diatas 

60 tahun. 



19 
 

 

 

 

2) Sistem intergumen 

 

Pada lansia kulit mengalami atropi, kendur, tidak elastis 

kering dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi 

tipis dan berbercak. Kekeringan kulit disebabkan atropi glandula 

sebasea dan glandula sudoritera, timbul pigmen berwarna coklat pada 

kulit dikenal dengan liver spot. 

3) Sistem musculoskeletal 

 

Perubahan sistem musculoskeletal pada lansia anatara lain 

sebagai berikut : jaringan penghubung ( kolagen dan elastin). 

Kolagen sebagai pendukung utama kulit, tendon, tulang, kartilago 

dan jaringan pengikat mengalami perubahan menjadi bentangan yang 

tidak teratur. 

4) Kartilago 

 

Jaringan kartilago pada persendian lunak dan mengalami 

granulasi dan akhirnya permukaan sendi menjadi rata, kemudian 

kemampuan kartilago untuk regenersi berkurang dan degenerasi yang 

terjadi cenderung krearah progresif, konsekuensinya kartilago pada 

persendian menjadi rentan terhadap gesekan. 

5) Tulang 

 

Berkurangnya kepadatan tulang setelah di observasi adalah 

bagian dari penuaan fisiologi akan mengakibatkan osteoporosis lebih 

lanjut mengakibatkan nyeri, deformitas dan fraktur. 
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6) Otot 
 

Perubahan struktur otot pada penuaan sangat berfariasi, 

penuaan sangat berfariasi, penurunan jumlah dan ukuran serabut otot, 

peningkatan jaringan penghubung dan jaringan lemak otot, 

peningkatan jaringan penghubung dan jaringan lemak pada otot 

mengakibatkan efek negatif. 

7) Sendi 

 

Pada lansia, jaringan ikat sekita sendi seperti tendon, ligament 

dan fasia mengalami penuaan elastisitas. 

8) Sistem kardiovaskuler 

 

Masa jantung bertambah, vertikel kiri mengalami hipertropi 

dan kemampuan peregangan jantung berkurang karena perubahan 

pada jaringan ikat dan penumpukan lipofusin dan klasifikasi Sa Nude 

dan jaringan konduksi berubah menjadi jaringan ikat sistem respirasi 

9) Sistem respirasi 

 

Pada penuaan terjadi perubahan jarinagn ikan parut, kapasitas 

total paru tetap, tetapi volume cadangan paru bertambah untuk 

mengompensasi kenaikan ruang rugi paru, udara yang mengalir ke 

paru bekurang. Perubahan pada otot, kartilago dan sendi torak 

mengakibatkan gerkan pernapasan terganggu dan kemampuan 

peregangan toraks berkurang. 

10) Pencernaan dan metabolisme 

 

Perubahan yang terjadi pada sistem pencernaan, seperti penurunan 

produksi sebagai kemunduran yang nyata: 
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a) Kehilangan gigi 

 

b) Indra pengecap menurun 

 

c) Rasa lapr menurun 

 

d) Liver (hati) makin kecil dan menurunya tempat penyimpanan, 

berkurangnya aliran darah. 

11) Sistem Perkemihan 

 

Pada sistem perkemihan terjadi perubahan yang signifikan. Banyak 

fungsi yang mengalami kemunduran, contohnya laju filtrasi, eksresi, 

dan reabsorpsi oleh ginjal. 

12) Sistem saraf 

 

Susunan saraf mengalami perubahan anatomi dan atropi yang 

progresif pada serabut saraf lansia. Lansia mengalami penurunan 

koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

13) Sistem reproduksi 

 

Perubahan sistem reproduksi lansia ditandai dengan menciutnya ovary 

dan uterus. Terjadi atropi payudara. Pada laki-laki testis masih dapat 

memproduksi spermatozoa, meskipun adanya penurunan secara 

berangsur-angsur. 

2.2.4.2 Perubahan kognitif 

 

1) Memory (Daya Ingat, Ingatan) 

 

2) IQ (Intellegent Quocient) 

 

3) Kemampuan belajar (Learning) 

 

4) Kemampuan pemahaman (Comprehension) 

 

5) Pemecahan masalah (Problem solving) 
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6) Pengambilan keputusan (Decission Making) 

 

7) Kebijaksanaan (Widsom) 

 

8) Kinerja (performance) 

 

9) Motivasi 

 

2.2.4.3 Perubahan Mental 

 

Factor-faktor yang mempengaruhi perubahn mental : 

 

1) Pertama-tama perubahan fisik, khususnya organ perasa 

 

2) Kesehatan umum 

 

3) Tingkat pendidikan 

 

4) Keturunan (Hereditas) 

 

5) Lingkungan 

 

6) Gangguan syaraf panca indera, timbul kebutuhan dan ketulian 

 

7) Gangguan konsep diri akibat kehilangan jabatan 

 

8) Rangkain dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman 

dan family 

9) Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik, perubahan terhadap gambaran 

diri, perubahan konsep diri. 

2.2.4.4 Kesehatan psikososial 

 

1) Kesepian 

 

Terjadi pada saat pasangan hidup atau teman dekat meninggal terutama 

jika lansia megalami penuruan kesehatan, seperti menderita peyakit fisik 

berat, gangguan mobilitas atau gangguan sesrik terutama pedengaran. 
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2) Duka Cita (Betrevement) 

 

Meninggalnya pasangan hidup, teman dekat, atau bahkan hewan 

kesayangan dapat meruntuhkan pertahanan jiwa yang telah rapuh pada 

lansia. Hal tersebut dapat memicu terjadinya gangguan fisik dan kesehatan. 

3) Depresi 

 

Duka cita yang berlaut akan meimbulkan perasaan kosong, lalu diikuti 

dengan keinginan untuk menangis yang berlanjut menjadi suatu episde 

depresi, depresi juga dapat disesbabkan karena stress lingkungan dan 

menurunya kemapuan adaptasi. 

4) Gangguan cemas 

 

Dibagi dalam beberapa golongan: fobia, panik, gangguan obsesif 

kompulsif, gangguan-gangguan tersebut merupakan kelanjutan dari 

dewasa muda dan berhubungan degan skunder akibat penyakit medis, 

depresi, efek samping obat, atau gejala penghetian mendadk dari suatu 

obat. 

5) Parafrenia 

 

Suatu betuk skizofreia pada lansia, ditandai dega waham (curiga), 

lansia serimg merasa tetangga mencuri barang-barang atau berniat 

membutuhkannya. Biasanya terjadi pada lansia yang terisolasi/dislasi atau 

menarik diri degan sosial. 

6) Sidorma Diogenes 

 

Suatu kelainan diamana lansia meunjukan penampilan perilaku sangat 

megaggu. Rumah atau kamar tidur bau karena lansia bermain-main degan 



24 
 

 

 

 

feses da urinnya, sering menumpuk barang dengan tidak teratur. Walaupun 

telah dibersihkan, keadan tersebut dapat terulang kembali. 

 
 

2.3 Konsep Masalah Ketidakefektifa Bersihan Jalan Nafas 

 

2.3.1 Pengertian 

 

Ketidakefektifan bersihan jalan nafas adalah ketidakmampuan 

membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran nafas untuk 

mempertahankan bersihan jalan nafas (Herdman, 2015) 

2.3.2 Etiologi 

 

Meururut (Tim Pkja SDKI DPP PPNI, 2016), penyebab dari bersihan jalan 

nafas tidak efektif antara lain: 

2.3.2.1 Spasme alan napas 

 

2.3.2.2 Hipersekresi alan napas 

 

2.3.2.3 Disfugsi neurmuscular 

 

2.3.2.4 Benda asing dalam jalan napas 

 

2.3.2.5 Sekresi yang tertahan 

 

2.3.2.6 Adanya jalan napas buatan 

 

2.3.2.7 Hyperplasia dinding jalan napas 

 

2.3.2.8 Proses infeksi dan respon alergi 

 

2.3.3 Gejala dan Tanda Mayor & Minor 

 

2.3.3.1 Tanda dan gejala mayor 

 

2.3.3.1.1 Data Subjektif 

 

Tidak ada data subjektif yang tersediapada masalah ketidakefektifan 

bersihan jalan napas. 
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2.3.3.1.2 Data Objektif 

 

1) Batuk tidak efektif 

 

2) Sputm berlebihan 

 

3) Tidak mampu batuk 

 

4) Mengi atau wheezing atau ronchi kering 

 

5) Mekenium di jalan napas 

 

2.3.3.2 Gejala dan Tanda Minor 

 

2.3.3.2.1 Data Subjektif 

 

1) Dispnue 

 

2) Sulit bicara 

 

3) Ortopneu 

 

2.3.3.2.2 Data Objektif 

 

1) Gelisah 

 

2) Sianosis 

 

3) Bunyi napas menurun 

 

4) Frekuensi napas berubah 

 

5) Pola napas berubah 

 

(Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2016) 

 

 

2.4 Konsep Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tuberkulosis 

 

2.4.1 Pengkajian 

 

Prosese keperawatan dalam mengumpulkan informasi atau data 

tentang klien, agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, 



26 
 

 

 

 

kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien, baik fisik, mental, social dan 

lingkungan. 

2.4.1 Identitas 

 

Penyakit tuberkulosis dapat menyerang manusia mulai dari usia anak 

sampai dewasa dengan perbandingan yang hampir sama antara laki-laki dan 

perempuan. Apalagi lansia umur 60 tahun keatas juga rentan terhadap 

infeksi yang disebabkan karena penurunan fungsi organ. Penyakit ini 

biasasnya banyak ditemukan pada pasien yang tinggal didaearah dengan 

tingkat kepadatan tinggi, sehingga masuknya cahaya matahari ke dalam 

rumah sangat minim (Wahid & Suprapto, 2013) 

2.4.1.1 Riwayat Penyakit Sekarang 

 

1) Meliputi keluhan atau gangguan sehubungan dengan penyakit yang 

diraskan saat ini. Dengan adanya sesak nafas, batuk, nyeri dada, keringat 

malam, nafsu makan menurun dan suhu tubuh meningkat mendorong 

penderita untuk mencari pengobatan. (WHO,2016) 

2) Keluhan Utama 

 

Pasien TB paru biasanya mengeluhkan batuk yang terus menerus disertai 

darah maupun tidak, terkadang mengalami demam yang timbul pada siang 

dan malam, nyeri dada, pusing, berkeringat malam, penurunan berat 

badan, dan sesak nafas.(Depkes RI, 2014) 

2.4.1.2 Riwayat Peyakit Dahulu 

 

Keadaan atau penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh penderita yang 

mungkin sehubungan denga TB paru anatara lain ISPA, efusi pleura serta 

TB paru yang aktif kembali (Depkes, 2011). 
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2.4.1.3 Riwayat Penyakit Keluarga 

 

bahwa seorag degan BTA positif sangat berisiko untuk menularkan pada 

orang disekitarnya terutama keluarganya sediri (Sitorus, Lubis & dkk, 

2018) 

2.4.1.4 Riwayat Pekerjaan 

 

1) Status pekerjaan 

 

2) Pekerjaan sebelumnya 

 

3) Sumber-sumber pendapatn kecukupan terhadap kebutuhan 

 

2.1.4.6 Riwayat lingkungan hidup 

 

2.1.4.7 Riwayat reakreasi 

 

Riwayat rekreasi pasien TB yaitu menghasbiskan waktunya dengan berjemur 

dan menggunakan waktu luang untung berbicara dengan keluarga 

2.1.4.8 Sumber/ Sistem Pendukung 

 

Sumber / sistem pendukung bagi penderita TB paru yaitu kelurganya, selain 

kelurga sumber pendukung lainya yaitu dokter atau tempat kesehatan untuk 

mengecek kesehatan bagi penderita TB 

2.1.4.9 Obat- obatan 

 

Dalam obat-obatan dikaji obat apa yang dokonsumsi oleh klien. Obat yang 

dikonsumsi oleh penderita TBC peroral seperti isoniazid, rimfampicin, 

ethambutol (Deck & Winston, 2011). 

2.4.1.10 Nutrisi 

 

Pada penderita TBC seringkalai mengalami gangguan pada nutrisi 

dikarenakan penderita enggan untuk makan maka berat badan menurun 

(Amalia, 2012) 
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2.4.1.11 Tinjauan Sistem 

 

1) Intelgumen 

 

(1) Inpeksi : tidak ada edema, berkeringat, warna kuku agak 

pucat, kuku jari menjadi lebih keras dan rapuh kulit kering, 

mekanisme proteksi kulit menurun, perubahan rambut 

(2) Palpasi : crt kembali lebih dari 2 detik, turgor kulit menurun, 

akral hangat (Aspiani, 2014) 

2) Kepala 

 

(1) Inpeksi pada penderita penyakit TB tidak mengalami pusing 

di kepala, warna rambut hitam tidak ada lesi (Azizah, 2011) 

3) Mata 

 

(1) Inpeksi : konjungtiva merah muda, skelera putih, 

menurunya lapang pandang menjadi kabur , menurunya 

daya membedakan warna (Aspiani 2014) 

4) Telinga 

 

Tidak ada masalah pada pemeriksaan telinga pada penderita TB 

paru, hilangnya kemampuana atau daya pendengaran, sulit 

mengerti kata-kata (Aspini 2014). 

5) Hidung 

 

Inpeksi : Pernapasan cuping hidung, tidak ada sianosis, daya 

penciuman menurun (WHO, 2016). 

6) Mulut dan tenggorokan 

 

(1) Inspeksi : penderita TB kebyakan terdapat lesi di 

rongga mulut, mukosa bibir kering, sakit tenggorokan , suara 
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serak, teterdapat dahak ditenggorokan, kehilanga gigi, gigi 

keropos, indra pengecapan menurun (Aspiai, 2014) 

7) Leher 

 

(1) Inpeksi : tidak ada, tidak ada nyeri, kekauan, massa, distensi 

vena jugularis 

8) Payudara 

 

(1) Inpeksi : pada payudara tidak ada cairan yang keluar dari 

puting susu dan tidak mengalami perubahan pada puting 

susu 

(2) Palpasi : pada payudara tidak mengalami nyeri tekan dan 

tidak terdapat benjolan (Azizah,2011) 

9) Pernapasan 

 

(1) Inpeksi : bentuk dada, irama tidak teratur dengan jenis 

kusmaul, adanya retraksi otot bantu nafas intercostae, 

terdapat batuk dengan sputum 

(2) Palpasi : biasanya penderita TB paru vocal fremitus tidak 

sama antara kanan dan kiri 

(3) Perkusi : thorax sonor 

 

(4) Auskultasi : suara nafas ronchi dilobus kiri bawah 

(WHO, 2016) 

10) Kardiovaskuler 

 

(1) Inpeksi : tidak tedapat nyeri dada, gerakan dinding pada 

dada normal , tidak ada sesak nafas 

(2) Palpasi : tidak terdapat nyeri tekan 
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(3) Perkusi : pekak 

 

(4) Auskultasi: bunyi suara jantung S1 S2 tunggal 

(Kemenkes, 2014) 

11) Gastro Intestial 

 

(1) Lansia mengalami penurunan gelombang peristaltic, 

adanya penurunan motilitas lambung (Miller, 2012) 

12) Perkemihan 

 

Inpeksi : Urine berwarna jingga pekat dan berbau dikarenakan 

fungsi ginjal masih normal sebagai ekresi meminum OAT 

terutama rimfapisin (Kemenkes, 2014) 

13) Reproduksi 

 

penderita TB paru akan mengalami perubahan pola reproduksi 

dan seksual karena kelemahan, mengecilnya ovary dan uterus, 

sedangkan untuk laki-laki masih menghsilkan spermatozoa, 

meskipun adanya penurunan secara berangsur (Ramadhan, 

2018). 

14) Muskoloskeletal 

 

(1) Inpeksi : pada penderita TB mengalami keterbatasan 

aktivitas akibat kelemahan, persendian membesar da menjadi 

kaku, otot-otot polos tidak begitu berpengaruh ( Aspiani, 2014) 

15) Sistem saraf pusat 

 

(1) Inpeksi : lambat dalam merespon, mengalami penurunan 

koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktifitas 
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sehari-hari, lebih sensitive terhadap perubahan suhu 

(Azizah,2011) 

16) Sistem endokrin 

 

(1) Inpeksi : pada wanita, kadar hormon seks menurun cukup 

signifikan dan tiba-tiba terjadinya menopuse, pada laki-laki 

ada pembesaran prostat ± 75%  (Asapiani, 2014) 

2.4.2 Diagnosa Keperawatan 

 

2.4.2.1  Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret yang 

tertahan. 

2.4.2.2  Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhungan dengan 

ketidakadekuatan intake nutrisi. 

2.4.2.3 Hipertermi berhubungan denagn reaksi inflamasi. 

 

2.4.2.4 Resiko infeksi berhubungan dengan organisme purulent. 

 

2.4.2.5 Ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan informasi 

pengobatan 

2.4.2.6 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

(Nanda Internasinal 2012-2014 dan Aplikasi Nanda Nic-Noc 2015) 

2.4.3 Rencana Keperawatan 

 

2.4.3.1 Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan secret yang 

tertahan 
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Table 2.1 intervensi diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan 

dengan penumpukan secret yang berlebihan. 

 

 
No DX Tujuan / Kriteria Hasil Intervensi Rasioanal 

1. Setelah dilakuakan intervensi 

keperawatan selama 2 kali 

kunjungan maka diharapkan jalan 

nafas meningkat dengan kriteria 

hasil: 

1) Mampu menjelaskan 

tujuan dari prosedur 

2) Pasien   dapat 

mendemonstrasikan 

batuk efektif dengan 

benar 

3) Batuk efektif meningkat 

produksi sputum 

menurun 

1) Jelaskan tujuan dari 

prosedur batuk 

efektif dan 

fisioterapi dada 

 
 

2) Anjurkan berjemur 

dipagi hari 

3) Anjurkan asupan 

cairan 200 ml/hari 

4) Ajarkan nafas 

dalam dan batuk 

efektif 

1)  Untuk 

mengelurakan 

secret/ dahak yang 

tertahan di sulurana 

pernafasan 

2) Untuk meningkatkan 

vitamin D 

3) Untuk menigkatkan 

performa tubuh 

4) Napas dalam dan 

batuk efektif 

mempermudahkan 

ekspresi maksimum 

paru-paru atau jalan 

napas 

  

 
5) Ajarkan cara 

membuang sputum 

dengan benar 

 

 
5) Untuk menghindari 

terjadinya penularan 

pada individu lain 
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6) Ajarkan cara 

menghitung RR 

secara mandiri 

 
 

6) Untuk mengetahui 

adakah perubahan 

pada RR klien 

 
7) Auskultasi suara 

nafas obs RR 

 
7) Untuk mengetahui 

adanya suara nafas 

tambahan atau tidak 

 

 

 

2.4.3.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan ketidakseimbangan intake nutrisi 

Table 2.2 : intervensi diagnose ketidkseimbangan nutris kurang dari kebutuhan 

tubuh berhubungan dengan ketidakadekuatan intake nutrisi 
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No 

 

DX 

Tujuan / Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah dilakuakan intervensi 

keperawatn selama 1 kali 

kunjungan status nutrisi 

membaik 

1) Pasien dapat 

menjelaskan tentang 

pentingnya nutrisi bagi 

tubuhnya 

2) Pasien melaporkan nafsu 

makan meningkat 

3) BB membaik, frekuensi 

makan membaik, 

membran  mukosa 

membaik 

1) Jelaskan pada 

 

pasien tentang 

pentingnya nutrisi 

bagi tubuh 

 

 

 

2) Informasikan 

makanan yang 

diperbolehkan  dan 

dilarang 

3) Anjurkan px 

 

menggosok gigi 

sebelum makan 

 
 

4) Anjurkan pasien 

makan dalam porsi 

sedikit tapi serig 

 
 

5) Ajurkan 

 

mempertahanka 

posisi duduk selama 

1) Menambah 

pengetahuan 

pasien tentang 

pentingnya 

pemenuhan 

nutrisi 

2)  utuk megurangi 

mual mutah yang 

dialami oleh 

pasien 

3) Menimalisir 

respon asidogenik 

dari bakteri 

terhadap makanan 

4) Memudahkan 

pecernaan klien 

untuk mencerna 

makana 

5) Menghambat 

proses pencernaan 
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  20-30 menit setelah 

maka 

6) Ajarkan cara 

merencanakan 

makan 

 

 

 

6)  Untuk membantu 

menigkatkan 

makanan 

 

 

 

2.4.3.3 Hipertermi berhubunagn dengan reaksi inflamasi 

 

Table 2.3 : intervensi diagnosa hipertermi berhubungan deag reaksi 

inflamasi 

 

NO 

 

DX 

Tujuan / Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah dilakukan tindakan 

setelah dilakukan intervensi 

keperwatan selama 1 kali 

kunjungan maka termoregulasi 

membaik dengan kriteria hasil : 

1) Pasien mampu 

menjelaskan hipertermi 

1) Jelaskan pada 

 

pasien tentang 

hipertermia 

2) Anjurkan pasien 

untuk menambah 

asupan cairan dan 

nutrisi yang adekuat 

1) Mengetahui suhu 

tubuh 

 
 

2) Peningkatan 

metabolisme 

menyebabakan 

kehilangan 

  
2) Panas klien berkurang 

 
3) Sediakan ligkungan 

yang dingin 

 
3) Agar tidak terjadi 

perubahan suhu 
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 3) Pasien 

 

mendemonstrasikan 

teknik kompres tubuh 

4) Suhu tubuh dalam rentang 

normal 

4) Loggarkan/ 

lepaskan pakaian 

pasien 

 

 

 

5) Bahasahi/kompres 

permukaan tubuh 

 

 

 

 

 

 

 
6) Edukasi pegukuran 

suhu tubuh secara 

mandiri 

4) Mengunakan 

pakain  dapat 

menghambat 

proses keluarnya 

suhu panas 

5) Mengompres 

hangat  dapat 

menyebabkan fase 

dilatasi sehingga 

dapat menurunkan 

suhu tubuh 

6) Untuk mengethui 

peningkatan suhu 

tubuh 
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2.4.3.4 Resiko infeksi berhubungan dengan organism purulen 

 
Table 2.4 : intervensi diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan organism 

purulen 

 

No 

 

DX 

Tujuan / Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 1 kali 

kunjungan maka infeksi 

menurun: 

1) Klien mampu 

menjelaskan tanda dan 

gejala infeksi 

2) Klien mampu 

mendemonstrasikan cara 

cuci tangan dengan benar 

3) Klien mampu 

mendemostrasikan batuk 

efektif 

1) Jelaskan tanda dan 

gejala infeksi 

 

 

 

2) Ajarkan cara 

 

mencuci tangan 

degan benar 

3) Ajarkan batuk 

efektif 

4) Ajarkan 

 

menigkatkan 

asupan nutrisi 

5) Anjurkan 

meningkatkan 

asupan cairan 

1) Menambah 

pengetahuan klien dan 

keluarga tentang gejala 

infeksi 

2) Meminimalkan 

terjadinya infeksi 

 
 

3) Mencegah terjadinya 

penularan 

 

4) Agar kebutuhan nutrisi 

terpenuhi 

 

5) Untuk menghindari 

terjdinya dehidrasi 
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  6) Ajarkan cara 

pemantauan tanda 

vital secara mandiri 

6) Mengetahui terjadinya 

peruhabahan pada 

tubuh 

 

 

 

2.4.3.5 Ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan informasi 

pengobatan 

Tabel 2.5 Ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan informasi 

pengobatan 

 

No Tujuan & Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 2 kali 

kunjungan maka tingkat 

kepatuhan meningkat dengan 

kriteria hasil: 

1.  Klien  mampu 

menjelaskan kembali 

tentang pentingnya 

kepatuhan   dalam 

pengobatan 

1. Informasikan 

program 

pengobatan TB paru 

yang harus dijalani 

2. Informasikan 

manfaat yang 

diperoleh jika 

teratur menjalani 

pengobatan TB paru 

3. Anjurkan klien dan 

 

keluarga melakukan 

1. Untuk menambah 

pengetahuan klien 

tentang pengobatan 

 
 

2. Agar klien memahami 

tentang manfaat 

pengobatan 

 

 

3. Agar klien dan 

keluarga mengerti 
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 2. Klien mau mengikuti 

anjuran petugas 

kesehatan 

3. Perilaku melakukan 

pengobatan membaik 

4. Resiko komplikasi 

penyakit atau masalah 

kesehatan meurun 

konsultasi, ke 

pelayanan 

kesehatan 

4. Libatkan keluarga 

untuk mendukung 

program 

pengobatan  yang 

dijalani 

tentang penanganan 

masalah kesehatan 

selanjutnya 

4. Untuk motivasi agar 

semangat untuk 

melakukan pengobatan 

 

 

 

2.4.3.6 Intervensi Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

Table 2.6 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 Tujuan & Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

  

Setelah dilakukan 

kujungan sebanyak 1x 

diharapkan pengetahuan 

klien tentang penyakitnya 

meningkat dengan 

kriteria hasil: 

1) Klien mampu 

menyebutkan 

penyebab TB tentang 

proses penyakit 

meningkat 

2) Klien mampu 

menyebutkan 5 dari 7 

gejalaTB 

3) Klien mampu 

menyebutkan 2 dari 3 

penanganan dan 
pencegahan TB paru 

1) Jelaskan tentang 

penyebab TB paru 

1) untuk menambah 

pengetahuan 

tentang perjalanan 

penyakit 

2) Jelaskan tanda dan 

geala TB paru 

2) agar klien 

mengetahui 

tentang tanda dan 

gejala dan 

mengurangi 

cemas 

3) Jelaskan 

penanganan dan 

pencegahan Tb 

paru 

3) agar klien 

mengetahui 

penanganan dan 

pencegahan dari 

penyakit TB 
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 4) Klien mampu 

menyebutkan 2 dari 

10 komplikasi TB 

paru 

5) Klien terlihat bingung 

4) Jelaskan komplikasi 

tentang TB paru 

4) untuk mengetahui 

komplikasi tentang 

TB 

5) Berikan keluarga 

kesempatan 

bertanya 

5) untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

 

 

 

2.4.4 Implementasi 

 

Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan rencana keperawatan 

oleh perawat dan pasien. Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan 

keperawatan yang berfokus pada pasien dan berorientasi pada tujuan 

dan hasil yang dapat diperkirakan dari asuhan keperawatandimana 

tindakan dilakukan dan diselesaikan, sebagaimana digambarkan dalam 

rencana yang sudah dibuat diatas. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh. (Wibowo, 2016) 

2.4.5 Evaluasi 

 

Evaluasi mrupakan tahap akhir yang bertujuan unutuk menilai apakah 

tindakan keperwatan yang telah dilakukan tercapai atau tidak untuk 

mengatasi suatu masalah. Pada tahap evaluasi, perawat dapat 

mengetahui seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, 

dan pelaksanaan telah tercapai. 

(Meirisa, 2013) 
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2.4.6 Kerangka masalah 

 

Gambar 2.1 pathway Tuberkulosis (Nurarif A.H dan Kusuma H. 2015) 
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Pertahanan primer tidak adekuat 

 

 
 

Limfasdenitas regional Limfangitis lokal Kompleks primer 

Sarang primer/afek primer 

(fokus ghon) 

Sembuh dengan bekas 

fibrosis 

Sembuh sendiri tanpa 

pengobatan 

Hipertermi 

Mempengaruhi hipotalamus 

Droplet infection 
Mycobacterium 

tuberculosis 

Menempel pada paru-paru 

Menetap di jaringan paru Dibersihkan oleh makrofag 

Mual muntah 

Terjadi proses peradangan 

Ketidakseimbangan nutrisi kurang 

Dario kebutuhan tubuh 

Tumbuh dan berkembang 

distoplasma makrofag 

Pengeluaran zat nitrogen 

Sembuh tanpa 

pengobatan 

Keluar dari 

bronchial bersama 

Masuk lewat saluran 

Terhirup orang sehat Intake nutrisi 

berkurang 

Resiko infeksi terhadap 

purulen 

 

 



 

Asma 

TB Hipertensi 

pjk 

TB 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

 
 

Untuk mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan tidakan keperawatan pada 

Ny.M dengan diagnosa TB paru maka penulis menyajikan suatu kasus yang penulis 

mulai tanggal 4 Maret 2021, pengkajian pada tanggal 4 Maret 2021. 

3.1 Pengkajian 

 

3.1.1 Identitas Klien 

 

Klien adalah seorang lansia perempuan bernama Ny.M dengan usia 60 

tahun yang beragama islam, bekerja sebagai petani. Klien tinggal di desa 

Golokan Sidayu Gresik. Klien lulusan madrasah 

3.1.2 Riwayat Kesehatan Saat Ini 

 

Klien mengatakan menderita TB paru. Klien mengeluhkan batuk, pusing 

dan panas. klien mengatakan minum obat secara rutin tetapi tidak tahu 

penyebab TB paru, gejala TB paru komplikasi dan penangananya 

3.1.3 Riwayat Kesehatan Dulu 

 

Klien memiliki trauma, yaitu takut masuk rumah sakit lagi. Klien 

pernah dirawat di rumah sakit akibat sakit TB selama 1 minggu lebih. Klien 

tidak pernah operasi 

3.1.4 Riwayat Keluarga 
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3.1.5 Riwayat Pekerjaan 

 

Saat ini klien mengatakan tidak bekerja dan saat ini dirumah saja 

sebagai ibu rumah tangga, dulu klien bekera sebagai petani 

3.1.6 Riwayat Lingkungan Hidup 

 

Klien memiliki jenis bangunan rumah permanen dengan luas rumah 

9x10 M2, tinggal bersama 4 orang klien memiliki kamar sendiri, tersedia 

jamban duduk, terdepat keset antislip, lantai terbuat dari ubin 

3.1.7 Riwayat Rekreasi 

 

Klien hobby memasak, klien mengatakan liburan berkunjung ke 

rumah anak-anaknya 

3.1.8 Sumber/ Sistem pendukung 

 

Klien mengatakan jika berobat ke rumah sakit karena harus kontrol 

perkembangan sakitnya 

3.1.9 Obat-obatan 

 

3.1.9.1 Ethambuthol 15-20 mg/kg BB, 1x1 sebelum makan, fungsinya antibiotik 

untuk mengatasi TB 

3.1.9.2 Acetylcysteine 200mg, 3x1 fungsinya untuk mengencerkan dahak 

 

3.1.9.3 Omeprazole 20mg/hari, 1x1 mengatasoi gangguan lambung 

 

3.1.10 Nutrisi 

 

Klien tidak ada pembatasan makanan, klien mengalami penurunan 

berat badan 55 kg 4 bulan lalu saat ini baerat badan klien 52 kg, pola makan 2x 

sehari dengan komposisi karbohidrat dan protein ( nasi dan ikan, tempe) 
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3.1.11 Tinjauan Sistem 

 

3.1.11.1 Umum 

 

Klien tidak terlihat kelelahan klien mengalami penurunan 

berat badan 55 kg 4 bulan saat ini baerat badan klien 52 kg, klien 

mengalami perubahan nafsu makan, mengalami demam yang hilang 

timbul, mengalami kerigat malam disebabkan penyakitnya, tidak 

mengalami kesulitan tidur 

3.1.11.2 Integumen 

 

1) Inpeksi : tidak terjadi lesi/luka, tidak teradi gatal disekita kemaluan, 

tidak terjadi pigmentasi kulit, terjadi perubahan rambut yaitu rambut 

rontok dan menasi putih, tidak terjadi perubahan kuku 

2) Palpasi : perubahan tekstur kulit klien kendur dan tidak elastis 

 

3.1.11.3 Hemopoietik 

 

Pada pemeriksaan hemopoietik tidak terjadi Perdarahan/ memar 

abnormal, pembengkakan kelenjar limfa, anemia, dan riwayat tranfusi 

darah 

3.1.11.4 Kepala 

 

Pada pemeriksaan kepala klien merasa pusing, tidak merasakan sakit 

kepala da tidak terjadi trauma yang berarti di masa lalu 

3.1.11.5 Mata 

 

1) Inpeksi : terjadi perubahan penglihatan klien mengatakan 

penglihatanya kabur, tidak memakai kacamata, tidak ada nyeri, tidak 

terjadi air mata berlebihan, tidak terjadi gatal diarea mata, tidak terjadi 

bengkak sekitar mata, dan foto pobia 
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3.1.11.6 Telinga 

 

Pada pemeriksaan telinga terjadi perubahan pendengaran klien 

berkurang, tidak terdapat alat-alat protesa, titinus (telinga 

berdengung),kebiasaan perawatan telinga klien biasanya 

membersihkan 1 minggu sekali 

3.1.11.7 Hidung dan Sinus 

 

Pada pemeriksaan hidung tidak terjadi rinore ( pilek),tidak 

teradi epistaksis, tidak ada obstrusksi hidung, tidak mendengkur, tidak 

terjadi nyeri, dan tidak memiliki alergi 

3.1.11.8 Mulut dan Tenggorokan 

 

Pada pemeriksaan mulut dan tenggorokan megalami sakit 

tenggorokan karena klien mengatakan sakit tenggorokan karena batuk, 

tida ada lesi/ ulkus, mengalami perubahan suara klien menjadi serak, 

tidak ada kesulitan menelan, tidak terdapat alat protasea, tidak 

memasang gigi palsu, dan pola mengosok gigi klien 2x sehari 

3.1.11.9 Leher 

 

1) Inpeksi : tidak terjadi kekakuan dan tidak mengalami keterbatasan 

gerak 

2) Palpasi : tidak terjadi nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan 

 

3.1.11.10 Payudara 

 

1) Inpeksi : pada payudara tidak ada cairan yang keluar dari putting 

susu dan tidak mengalami perubahan pada putting susu 

2) Palpasi : pada payudara tidak mengalami nyeri tekan dan tidak 

terdapat benjolan 
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3.1.11.11 Pernafasan 

 

1) Inpeksi : terdapat batuk dikarenakan penyakit klien bentuk dada 

normal, suara napas eupnea , warna sputum berwarna hijau, tidak 

ada kelainan tulang 

2) Perkusi : thorax sonor 

 

3) Auskultasi : ronchi 

 

4) Palpasi :vocal vermitus kanan kiri berbeda 

 

3.1.11.12 Kardiovaskuler 

 

1) Inpeksi : tidak mengalami sesak nafas, tidak mengalami dyspnea 

saat aktivitas, tidak mengalami ortpnea (bernafas tidak nyaman), 

tidak terjadi varises dan tidak terjadi paresthesia (kesmutan), tidak 

ada dispnea nokturnal 

2) Palpasi : tidak ada nyeri dada, tidak mengalami edema 

 

3) Auskultasi : tidak ada bunyi jantung tambahan, tidak ada palpitasi 

 

3.1.11.13 Gastrointestinal 

 

Tidak terjadi mual/muntah, teradi Hematemesis (muntah darah), tidak 

mengalami perubahan nafsu makan, tidak mengalami nyeri, tidak ada 

benjola/ massa, tidak mengalami diare, tidak mengalami Hemoroid 

(wasir), tidak mengalami perdarahan rectum, tidak ada ikterik, tidak 

ada milena, tidak ada konstipasi, kebiasaan pola defeksi 1 kali sehari, 

tidak ada perubahan kebiasaan pola defekasi 

3.1.11.14 Perkemihan 

 

Pada sistem perkemihan tidak terjadi disuria, hematuria, polyuria, 

oliguria, nokturia, inkonthinensia, tidak ada mengalami nyeri saat 
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berkemih, tidak ada riwayat batu saluran kemih, tidak ada infeksi 

saluran kemih, frekuensi berkemih 3 kali sehari, wara urin jiga pekat 

3.1.11.15 Genito reproduksi 

 

Tidak terjadi lesi, tidak ada rabas, perdarahan pasca 

senggama, penyakit kelamin, infeksi terjadi menopouse 

3.1.11.16 Muskuloskeletal 

 

Pada pemeriksaan tidak ada nyeri persedian terasa tidak ada 

nyeri saat aktivitas, tidak ada nyeri punggung, kekuatan otot 5/5/5/5, 

tidak ada kram, tidaka ada kelemahan otot, tidak ada malah saat 

berjalan, tidak ada deformitas spasme, tidak ada pembengkakan 

sendi, tidak ada protesea pada muskuloskeletal 

3.1.11.17 Sistem Saraf Pusat 

 

Pada pemeriksaan system saraf pusat klien tida maersa sakit 

kepala, tidak terjadi kejang, tidak terjadi paralisis( hilangnya separuh/ 

seluruh fungsi otot), tidak terjadi paresis (badanya lemah untuk 

bergerak), tidak terjadi masalah koordinasi, tidak terjadi termor, tidak 

terjadi paratesia, tidak terjadi cedera kepala, dan tidak megalami 

masalah memori 

3.1.11.18 Sistem Edokrin 

 

Tidak terjadi goiter ( pembengkakan tiroid), tidak terjadi 

polifagi (bayak makan), tidak terjadi polidipsi da tidak terjadi 

poliuria ( sering  BAK) 
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3.1.11.19 Pemeriksaan Fisik 

 

TD : 140/60 mmhg 

N : 90 x/menit 

RR : 25x/menit 

 

 

3.1.12 Pengkajian Fungsional Klien 

 

 

INDEKS KATZ 

(Indeks Kemandirian Pada Aktivitas Kehidupan Sehari – hari) 

Nama Klien : Ny.M Tanggal : 4 maret 2021 

Jenis Kelamin : L / P Umur : 60 tahun TB/BB : 52 tahun 

Agama : Islam 

Pendidikan Terakhir : Madrasah 

Alamat : Desa. Golokan 

Table : 2.7 Indeks Katz 

Skore Kriteria 

A 
√ 

Mandiri dalam makan, kontinensia (BAK/BAB), menggunakan 

pakaian, pergi ke toilet, berpindah dan mandi 
B Mandiri, semuanya kecuali salah satu saja dari fungsi di atas 

C Mandiri, kecuali mandi dan satu lagi fungsi yang lain 

D Mandiri, kecuali mandi berpakaian dan satu fungsi yang lain 

E Mandiri, kecuali mandi berpakaian, ke toilet dan satu fungsi yang 

lain 

F Mandiri, kecuali mandi, berpakaian, ke toilet, berpindah dan satu 

fungsi yang lain 
G Ketergantungan untuk semua fungsi 

H Lain-lain : tergantung pada sedikitnya dua fungsi tetapi tidak 

diklarifikasikan sebagai C, D, A atau F 

Keterangan : A 

Mandiri tanpa pengawasan pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. 

Seseorang yang menolak untuk melakukan suatu fungsi dianggap tidak 

melakukan fungsi meskipun ia anggap mampu. 
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3.1.13 Barthel Indeks 
 

Termasuk manakah klien ? 

Table 2.8 Barthel Indeks 

NO KRITERIA 
DENGAN 

BANTUAN 
MANDIRI SKORE 

1 Makan 5 10 10 

2 Minum 5 10 10 

 

3 

Berpindah dari kursi 

roda ke tempat tidur, 

sebaliknya 

 

5 

 

15 

 

15 

 

4 
Personal toilet (cuci 

muka, menyisir 
rambut, gosok gigi) 

 

0 

 

5 

 

5 

 
5 

Keluar masuk toilet 

(mencuci pakaian. 

Menyeka tubuh, 
menyiram) 

 
5 

 
10 

 
10 

6 Mandi 5 15 15 

7 
Jalan di permukaan 

datar 
0 5 5 

8 Naiki turun tangga 5 10 5 

9 Mengenakan pakaian 5 10 10 

10 Kontrol Bowel (BAB) 5 10 10 

11 
Kontrol Bladder 

(BAK) 
5 10 10 

12 Olahraga atau Latihan 5 10 10 

 

13 

Rekreasi atau 

pemantapan waktu 
luang 

 

5 

 

10 

 

10 

JUMLAH 
  

125 

 

Keterangan : 125 Ketergantungan Sebagian 

A. 130 : Mandiri 

B. 65 – 125 : Ketergantungan Sebagian 

C. 60 : Ketergantungan Total 
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3.1.14 Pengkajian Status Mental Gerontik 
 

Identifikasi tingkat kerusakan intelektual dengan menggunakan Short Portabel 

Mental 

Status Quesioner (SPMSQ) 

Instruksi : 

Ajukan pertanyaan 1 – 10 pada daftar dan catat semua jawaban : 

Catat jumlah kesalahan total berdasarkan 10 pertanyaan 

Table 2.9 Pengkajian Status Mental Gerontik 
 

BENAR SALAH NO PERTANYAAN 

√  01 Tanggal berapa hari ini ? 

√  02 Hari apa sekarang ? 

√  03 Apa nama tempat ini ? 

√  04 Di mana alamat anda ? 

√  05 Berapa umur anda ? 
 √ 06 Kapan anda lahir ? ( minimal tahun lahir ) 

√  07 Siapa presiden Indonesia sekarang ? 

√  08 Siapa presiden Indonesia sebelumnya ? 

√  09 Siapa nama ibu anda ? 

 √ 10 Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 

dari setiap angka baru, semua secara 

menurun. 

JUMLAH 2 

 

Interpretasi Hasil 

 
A. Salah 0 -3 : Fungsi Intelektual Utuh 

 

B. Salah 4 – 5 : Kerusakan Intelektuan Ringan 

 

C. Salah 6 – 5 : Kerusakan Intelektual Sedang 

 

D. Salah 9 -10 : Kerusakan Intelektual Berat 

 

 
 

Sidoarjo, .......................................... 

 
Mahasiswa 
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3.1 Analisa Data 

FORMAT ANALISA DATA 

Nama Pasien: Ny.M Umur: 60 tahun 

Tabel 2.10 Analisa data pada Ny.M 

NO DATA ETIOLOGI 
MASALAH 

KEPERAWATAN 
 Ds :klien mengatakan 

batuk, pusing, demam 

  

 

 
1. 

Do 

1) batuk+ 

2) Ada seckret 

3) suara serak 

4) vocal vermitus getaran 

kanan kiri berbeda 

 

 
Secret yang tertahan 

 
 

Ketidakefektifan bersihan 

jalan napas 

 

 

 

 

 
2. 

Ds: klien mengatakan 

minum obat secara rutin 

tetapi tidak tahu 

penyebab TB paru, gejala 

TB paru, komplikasi dan 

penangananya 

Do: 

Saat ditanya tentang 

penyebab TB paru, gejala 

TB paru, komplikasi dan 

penangananya klien 
tampak bingung 

 

 

 

 

 
Kurang informasi 

 

 

 

 

 
Defisiensi pengetahuan 

 

 

 
3. 

Ds : klien mengatakan 

berat badanya turun dari 

55 ke 52 

Do : 

1) Makan hanya nasi 

dan tempe 

2) Tidak nafsu 

makan 

 

 

Ketidakseimban intake 

nutrisi 

 

 
Keseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan 

tubuh 
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3.1.15 FORMAT SKORING DAN PRIORITAS MASALAH 

1. Diagnosa Keperawatan: Ketidakefektifan bersihan jalan napas 

Tabel : 2.11 format skoring dan prioritas masalah Ketidakefektifan bersihan 

jalan napas 
 

No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah 

: 

 
3 Aktual 

2 Resiko 

 

 

 
1 

 Skor x Bobot   Karena Ny.M 

tidakan mengetahui 

tindakan batuk 

efektif 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

3/3x1 

 
 

1 

 tinggi     

 1 Potensial     

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

 

2 Tinggi 

1 Sedang 

 

 
 

2 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 

1/2x2 

 

 

1 

Masalah dapat 

teratasi dengan 

mendemonstrasikan 

kepada Ny.M cara 

mengeluarkan 

dahak 

 0 Rendah     

3 Potensi 

masalah 

untuk di 

cegah : 

3   Tinggi 

2  Cukup 

1   Rendah 

 

 

 
1 

  Skor x Bobot  

 

0,7 

Masalah dapat 

dicegah degan 

memberikan 

penjelaskan tentang 

petingnya 

melakuakan teknik 

mengelurkan dahak 

yang benar 

 Angka Tertinggi 

Skor 

 

2/3x1 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, 

harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

 Skor x Bobot 

Angka Tertinggi 

Skor 

 Ny.M menyadari 

masalah dan ingin 

sembuh 
   2  

  2/1x1   

  
1 

   

 Total nilai 4,7  
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FORMAT SKORING DAN PRIORITAS MASALAH 

2. Diagnosa Keperawatan: Defisiensi pengetahuan 

Table 2.12 format skoring dan prioritas masalah Defisiensi pengetahuan 
 

No. Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah : 

 
3 Aktual 

2 Resiko 

tinggi 

1 Potensial 

 

 

 

1 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 
 

3/3x 1 

 

 

1 

Masalah actual 

karena Ny.M 

tetapi tidak 

tahu penyebab 

TB paru, gejala 

TB paru, 

komplikasi dan 

penangananya 

2 Kemungkinan 

masalah dapat 

di ubah : 

 

2 Tinggi 

1  Sedang 

0   Rendah 

 

 

 
2 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 

1/2x2 

 
 

1 

Adanya 

keinginan 

Ny.M untuk 

mengetahui 

tetang 

informasi 

tentang 
penyakitnya 

3 Potensi 

masalah untuk 

di cegah : 

3   Tinggi 

2  Cukup 

1   Rendah 

 

 
1 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 

2/3x1 

 
 

0,7 

Masalah dapat 

dicegah dengan 

memberikan 

pendudikan 

kesehatan 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, 

harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi tidak 

perlu 

ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 

dirasakan 

 Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 Masalah 

kurang 

pengetahuan 

harus segera 

ditangani agar 

mencegah 

komplikasi 

lebih lanjut 

    
1 

  2/2x1  

 1   

 
Total nilai 3,7 
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FORMAT SKORING DAN PRIORITAS MASALAH 

3. Diagnosa Keperawatan: Keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan 

tubuh 

Tabel 2.13 format skoring dan prioritas masalah Keseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan tubuh 
 

No 
. 

Kriteria Bobot Perhitungan Nilai Pembenaran 

1 Sifat masalah 

: 

 
3 Aktual 

2 Resiko 

tinggi 

1 Potensial 

 

 

 
1 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 

3/3x1 

 
 

1 

Masalah actual 

karena Ny.M tidak 

megetahui pentinya 

nutrisi bagi tubuh 

2 Kemungkina 

n masalah 

dapat di ubah 

: 

 

2 Tinggi 

1  Sedang 

0   Rendah 

 

 

 
2 

  Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 

1/2x2 

 

 

 

1 

Masalah dapat 

dirubah dengan 

memberikan 

makanan yang 

megandung 

karbohidrat,protei, 

vitamin 

3 Potensi 

masalah 

untuk di 

cegah : 

3   Tinggi 

2  Cukup 

1   Rendah 

 

 
 

1 

Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 Masalah dapat 

dicegah dengan 

mejelaskan 

pentingnya nutrisi 

4 Menonjolnya 

masalah : 

2 Masalah 

berat, 

harus 

segera 

ditangani 

1 Ada 

masalah, 

tetapi 

tidak 

perlu 

 Skor x Bobot 

Angka Tertinggi Skor 

 
 

2/2x1 

 

 

 

 

1 

Masalah ini harus 

segera diatasi untuk 

mencegah 

terjadinya 

komplikasi lebih 

lanut 

 1    
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 Ditanggapi 

0 Masalah 

tidak 
dirasakan 

    

 Total nilai 3,7  



57 
 

 

 

 

3.4 Diagnosa keperawatan 

PRIORITAS DIAGNOSA KEPERAWATAN 

1) Ketidakefektifan bersihan jalan napas b.d secret yang tertahan 

2) Defisiensi pengetahuan b.d kurang informasi 

3) Keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh b.d ketidakseimbangan 

intake nutrisi 
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3.5 Intervensi Keperawatan 

 

Nama Pasien : Ny.M Umur : 61 tahun Tanggal: 05-03-2021 

Table 2.14 Intervensi pada Ny.M dengan Diagnosa Medis Tuberkulosis di Desa 

Golokan Gresik 
 

No. Dx Tujuan/Kriteria Hasil Intervensi Rasional 

1. Setelah dilakukan 

kunjungan sebanyak 2 kali 

diharapkan bersihan jalan 

nafas kembali efektif 

denga kriteria hasil: 

1) Mampu 

menjelaskan 

penyebab adanya 

sekret 

2) Melaporkan secret 

berkurang 

3) Pasien dapat 

mendemonstrasikan 

batuk efektif 

dengan benar 

4) Batuk efektif 

menurun produksi 

sputum menurun 

1). Jelaskan tujuan dari 

prosedur batuk efektif 

1).Untuk 

mengeluarkan dahak 

yang tertahan di 

saluran nafas 

  
2). Untuk 

 2) Anjurkan berjemur 
dipagi hari 

meningkatkan 

  vitamin D 

  

3).Anjurkan asupan cairan 

 

3) . Untuk 

 
200 ml/hari menigkatkan 

performa tubuh 

  
4).Ajarkan nafas dalam dan 

 
4).Napas dalam dan 

 
batuk efektif 

batuk efektif 

mempermudahkan 

  ekspresi maksimum 

  paru-paru atau jalan 

  napas 

  

5).Ajarkan cara membuang 

 

5) Untuk 

 sputum dengan benar menghindari 

  terjadinya penularan 

  pada individu lain 

  

6).Ajarkan cara 
 
6).Untuk 

 menghitung RR secara 
mengetahui adakah 

 mandiri  
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   perubahan pada RR 

   klien 

   

7).Auskultasi suara nafas 

obs RR 

 

7).Untuk 

mengetahui adanya 

suara nafas 

tambahan atau tidak 

2. Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 1 kali kujungan 

maka pengetahuan tentang 

proses penyakit meningkat 

1) Klien mampu 

menyebutkan 

penyebab TB 

tentang proses 

penyakit meningkat 

2) Klien mampu 

menyebutkan 5 dari 

7 gejalaTB 

3) Klien mampu 

menyebutkan 2 dari 

3 penanganan dan 

pencegahan TB 

paru 

4) Klien mampu 

menyebutkan 2 

dari 10 komplikasi 

TB paru 

 

 

 
 

1).Jelaskan tentang 

penyebab TB paru 

 
 

2).Jelaskan tanda dan 

gejala TB paru 

 

 

3).Jelaskan penanganan 

dan pencegahan Tb paru 

 

 

4).Jelaskan komplikasi 

tentang TB paru 

 

 
 
1).Untuk menambah 

pengetahuan tentang 

perjalanan penyakit 

 

2).Untuk 

mengetahui tentang 

tanda dan gejala dan 

mengurangi cemas 

 

3).Agar klien 

mengetahui 

penanganan dan 

pencegahan dari TB 

paru 

 

4).untuk mengetahui 

komplikasi tentang 

TB 

 
5) Klien terlihat 

bingung 

5).Berikan keluarga 

kesempatan bertanya 

5).untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

 
3. 

 
Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 1 kali kujungan 

maka status nutrisi 

membaik dengan kriteria 

hasil: 

 

 
 

1).Jelaskan pada pasien 

tentang pentingnya nutrisi 

bagi tubuh 

 

 

 
1).Menambah 

pengetahuan pasien 

tetang pentingnya 

pemenuhan nutrisi 

 1) Pasien dapat 

menjelaskan 

2).Informasikan makan 

yang diperoleh dan 

dilarang 

2).Untuk menambah 

nafsu makan 
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 pentingnya nutrisi 

bagi tubuhnya 

2) Pasien melaporkan 

nafsu makan 

meningkat 

3) BB membaik, 

 
 

3).Anjurkan makan sedikit 

tapi sering 

 
 

3).Memudahkan 

pencernaan klien 

untuk mencerna 

makanan 

frekuensi makan 
  

 

membaik, membran 
4).Anjurkanmerencanakaan 

makanan 

4). Untuk membantu 

meningkatkan 
makanan 

mukosa membaik   

 
5).Anjurkan 

mempertahakan posisi 

duduk selama 20-30 menit 

setelah makan 

5) menghambat 

proses pencernaan 
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3.6 Implementasi Keperawatan 

 
IMPLEMENTASI KEPERAWATAN 

Nama pasien: Ny.M Umur : 60 tahun 

Tabel   2.15   Implementasi   keperawatan   pada   Ny.M   dengan Diagnosa Medis 

Tuberkulosis di Desa Golokan Gresik 
 

No 

Dx 
 

Tanggal Jam Implementasi 
Nama/Tanda 

tangan 
  05-03- 09.00 1.Membina hubungan saling  

1. 2021  
percaya 

   Respon : klien mau 

   memperkenalkan dirinya 

  
09.03 2.menjelaskan tujuan dari 

   prosedur batuk efektif 

   Respon : untuk 

   mempremudahkan klien 

   mengeluarkan dahak 

  
09.05 3.menganjurkan berjemur di 

   pagi hari 

   Respon: klien mau melakuakan 

   untuk berjemur dipagi hari 

   untuk menambah vitamin D 

  09.06 4..mengajarkan nafas dalam 

   dan batuk efektif 

   Respon : Klien melakuka nafas 

   dalam untuk merelaksasi kerja 

   otot napas dan mempermudah 

   mengeluarkan dahak 

  
09.09 5.mengajarkan cara membuang 

   sputum dengan benar 

   Respon : klien mampu 

   memebuang sputum tidak 

   sembarang tempat 
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   09.12 6.Auskultasi suara nafas  

   Respon : untuk memeberi tahu 

   klien dimana letak secret 

  09.14 7.Mengaarkan cara 

   menghitung RR secara mandiri 

   Respon : klien mengetahui ada 

   perupahan pernapasan atau 

   tidak 

 
2. 

 
05-03- 

 
09.16 

 

1.menjelaskan tentang 

 2021  penyebab TB paru 

   Respon : klien mampu 

   menjelaskan penyebab TB 

   paru 

  09. 2. menjelaskan tanda dan 

  18 
gejala TB paru 

   Respon: klien mengetahui 

   gejala TB paru yaitu batuk, 

   ada secret, keringat dingin 

  09.20 3.menjelaskan penanganan dan 

   pencegahan TB paru 

   Respon: klien mengetahui 

   penanganan dengan mnium 

   obat 

  09.21 4. menjelaskan komplikasi 

   tentang TB paru 

   Respon: klien mengetahui 

   jika penderita TB akan 

   megalami pneumotoraks 



63 
 

 

 

 

 
3. 

  
05-03- 

  
1. menjelaskan pada pasien 

tentang pentingnya nutrisi 

bagi tubuh 

Respon: klien mengetahui 

pentingnya nutrisi jika 

semakin dibiarkan 

2. menginformasikan makan 

yang diperboleh dan 

dilarang 

Respon : klien mengetahui 

makanan yang diperboleh 

yaitu sayur,protein, 

karbohidrat. Makanan yang 

tidak diperboleh yaitu 

makanan cepat saji 

3. anjurkan makan sedikit 

tapi sering 

Respon : klien makan 

setiap 4 jam sekali porsi 

sedikit 

4. anjurkan merencanakaan 

makanan 

Respon: nafsu makan klien 

bertambah karena makan 

yang digemar 

 

 2021 09.23 

   

 

 

 
09.25 

   

 

 

 

 
 

09.28 

   

 

 
09.30 
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3.7 Evaluasi Keperawatan 

 

3.7.1 Catatan Perkembangan 

 
CATATAN PERKEMBANGAN 

Nama pasien :   Ny.M Umur : 60 tahun 

Tabel 2.16 Catatan medis pada Ny.M dengan Diagnosa Medis Tuberkulosis di Desa 

Golokan Gresik 
 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Catatan Perkembangan Paraf 

05-03- 

2021 
Ketidakefektifan bersihan 

jalan napas 

S : klien mengatakan batuk, 

pusing, demam 

 

  
O : 

1) Mampu menjelaskan 

penyebab adanya 

sekret 

2) Klien dapat 

mendemonstrasikan 

ulang batuk efektif 

dengan benar 

3) Batuk efektif menurun 

produksi sputum 

menurun 

4) Ronkhi (-) 

  
A : masalah belum teratasi 

  
P : intervensi dilanjutkan 

2,3, dan 4 
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3.7.2 Evaluasi Keperwatan 

Nama pasien :   Ny.M Umur : 60 tahun 

Tabel 2.17 Evaluasi Keperwatatan pada Ny.M dengan Diagnosa Medis Tuberkulosis 

di Desa Golokan Gresik 
 

Tanggal Diagnosa Keperawatan Evaluasi Paraf 

05-03- Ketidakefektifan bersihan S :   klien   mengatakan   batuk  

2021 jalan napas berkurang, masih sedikit pusing, 
  tidak demam 
  O: 
  1) Mampu menjelaskan 
  penyebab adanya secret 
  2) Pasien dapat 
  mendemonstrasikan 
  batuk efektif dengan 
  benar 
  3) Batuk efektif 
  meningkata produksi 
  sputum menurun 

  4) Ronkhi (-) 

  
A : masalah teratasi 

  P : intervensi dihentikan 

 
05-03- 

2021 

 
Defisiensi pengetahuan 

 

S: klien mengatakan minum 

obat secara rutin klien 

mengetahui penyebab TB paru, 
  gejala TB paru, komplikasi dan 
  penangananya 

  O: 

  
1) Klien mampu 

  menyebutkan penyebab 
  TB tentang proses 
  penyakit meningkat 
  2) klien mampu 
  menyebutkan 6 dari 7 
  gejala TB paru 
  3) Klien mampu 
  menyebutkan 2 dari 3 
  penanganan dan 
  pencegahan TB paru 
  4) Klien mampu 
  menyebutkan 2 dari 10 
  komplikasi TB paru 

  5) Klien sudah  bingung 
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A: masalah teratasi 

P : intervensi dihentikan 

 

 
05-03- 

2021 

 
Keseimbangan nutrisi 

kurang dari kebutuhan 

tubuh 

S: klien mengatakan nafsu 

makan meningkat 

O: 

1) Pasien dapat 

menjelaskan pentingnya 

nutrisi bagi tubuhnya 

2) Nafsu makan meningkat 

3) frekuensi makan 

membaik, membran 

mukosa membaik 

A : masalah teratasi 

P : intervensi dilanjutkan 



 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan antara kesenjangan dengan teori dan 

asuhan keperwatan secara langsung pada Ny.M dengan diagnose medis TB paru di 

Desa Golokan Sidayu Gresik meliputi pengkajian, perencanaan implementasi, 

evaluasi. 

4.1 Pengkajian 

 

Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami kesulitan 

karena penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksud 

penulis yaitu untuk melaksankan asuhan keperwatan pada lansia sehingga 

lansia terbuka dan kooperatif. 

4.1.1 Identitas Klien 

 

Pada tinjauan pustaka lansia yang mengalami TB paru menyerang 

pada lansia umur 60 tahun ke atas akibat terdapat penurunan fungsi 

organ. Penyakit ini biasanya banyak ditemukan pada pasien yang tinggal 

di daearah dengan tingkat kepadatan tinggi. Pada tinjauan kasus didapati 

klien berumur 60 tahun, tempat tinggal klien juga termasuk didaerah 

padat penduduk. 

Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapati 

dua persamaan yaitu pada lansia usia berumur 60 tahun keatas dan 

mereka yang tinggal di daerah padat penduduk. 
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4.1.2 Riwayat Kesehatan Saat Ini 

 

Pada tinjauan pustaka keluhan utama yang dirasakan oleh klien TB 

paru adalah dengan adanya sesak nafas, batuk, pusing, nyeri dada, 

keringat malam, nafsu makan menurun dan suhu tubuh meningkat 

mendorong penderita untuk mencari pengobatan. (WHO,2016). Pada 

tinjauan kasus klien mengatakan batuk,panas,pusing tidak terjadi 

kesenjagan antara pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. 

Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapati 

klien sama-sama merasakan batuk, suhu tubuh meningkat ( demam) dan 

pusing 

4.1.3 Riwayat Keluarga 

 
Pada tinjauan pustaka bahwa seorang degan BTA positif sangat 

berisiko untuk menularkan pada orang disekitarnya terutama keluarganya 

sendiri (Sitorus, Lubis & dkk, 2018). Pada tinjauan kasus kelurga klien. 

Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapati 

ada keluraga yang menderita TB paru, sedangkan pada tinjauan kasus 

yakni kakak laki-laki klien menderita TB paru. 

4.1.4 Sistem Pendukung 

 

Pada tinjauan pustaka kelurga sumber pendukung lainya yaitu dokter 

atau tempat kesehatan untuk mengecek kesehatan bagi penderita TB. Pada 

tinjauan kasus klien pergi kerumah sakit untuk mengotrol perkembangan 

sakitnya. 
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Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapati 

klien pergi ke rumah sakit untuk mengecek perkembangan sakit TB 

parunya. 

4.1.5 Obat -obatan 

 

Pada tinjauan pustaka dalam obat-obatan dikaji obat apa yang 

dikonsumsi oleh klien. Obat yang dikonsumsi oleh penderita TBC peroral 

seperti isoniazid, rimfampicin, ethambutol (Deck & Winston, 2011) Pada 

tinjauan kasus klien megkonsumsi obat peroral yaitu omeprazhol. 

Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapati 

klien megkonsumsi obat peroral yaitu omeprazhol. 

4.1.6 Nutrisi 

 

Pada tinjauan pustaka pada penderita TBC seringkli 

mengalami gangguan pada nutrisi dikarenakan penderita enggan untuk 

makan maka berat badan menurun (Amalia, 2012) Pada tinjauan kasus klien 

mengalami penurunan berat badan dari 55-52. 

Menurut opini penulis tidak ada kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus didapati 

adanya penurunan Berat badan kemudian pada klien berat badan yang 

semula 55 menjadi 52. 
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4.2 Tinjauan Umum 

 

4.2.1 Integumen 

 

Pada tinjauan pustaka integumen 

 

Inpeksi : tidak ada edema, berkeringat, warna kuku agak pucat, kuku jari 

menjadi lebih keras dan rapuh kulit kering, mekanisme proteksi kulit 

menurun, perubahan rambut 

Pada tinjauan kasus intelgumen 

 

Inpeksi : tidak terjadi lesi/luka, tidak teradi gatal disekita kemaluan, 

tidak terjadi pigmentasi kulit, terjadi perubahan rambut yaitu rambut 

rontok dan menasi putih, tidak terjadi perubahan kuku 

Palpasi : perubahan tekstur kulit klien kendur dan tidak elastis 

Menurut opini penulis terjadi tidak kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka didapati data yang sama 

yaitu terjadinya oerubahan ada rambut yakni terjadinya kerontokan dan 

berwatna putih kemudian ada perubahan pada kulit yakni adanya 

perubahan tekstur kulit kendur dan tidak elastis. 

4.2.2 Kepala 

 

Pada tinjauan pustaka 

 

Inpeksi pada penderita penyakit TB tidak mengalami pusing di kepala, 

warna rambut hitam tidak ada lesi (Azizah, 2011) 

Pada tinjauan kasus pada pemeriksaan kepala klien merasa pusing, tidak 

merasakan sakit kepala da tidak terjadi trauma yang berarti di masa lalu 
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Menurut opini penulis tidak terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

hanya terdapat satu persamaan yakni klien merasa pusing di kepalanya. 

4.2.3 Mata 

 

Tinjauan pustaka konjungtiva merah muda, skelera putih, menurunya 

lapang pandang menjadi kabur , menurunya daya membedakan warna 

(Aspiani 2014) 

Tinjauan kasus Inpeksi : terjadi perubahan penglihatan klien 

mengatakan penglihatanya kabur, tidak memakai kacamata, tidak ada 

nyeri, tidak terjadi air mata berlebihan, tidak terjadi gatal diarea mata, 

tidak terjadi bengkak sekitar mata, dan foto pobia 

Menurut opini penulis tidak terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

hanya terdapat satu persamaan yakni klien merasa penglihatanya kabur. 

4.2.4 Telinga 

 

Tinjauan pustaka Tidak ada masalah pada pemeriksaan telinga pada 

penderita TB paru, hilangnya kemampuana atau daya pendengaran, sulit 

mengerti kata-kata (Aspini 2014) 

tinjauan kasus pada pemeriksaan telinga terjadi perubahan pendengaran 

klien berkurang, tidak terdapat alat-alat protesa, titinus (telinga 

berdengung),kebiasaan perawatan telinga klien biasanya membersihkan 

1 minggu sekali 

Menurut opini penulis tidak terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 
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terdapat satu persamaan yakni klien merasa perubahan pendengaran 

klien berkurang dan tidak terjadi masalah saat pemeriksaan pada telinga 

klien. 

4.2.5 Hidung 

 

Tinjauan pustaka inpeksi : Pernapasan cuping hidung, tidak ada 

sianosis, daya penciuman menurun (WHO, 2016) 

tinjauan kasus pada pemeriksaan hidung tidak terjadi rinore ( pilek), 

tidak terjadi penyempitan pada pernafasan, tidak mendengkur, tidak 

terjadi nyeri, dan tidak memiliki alergi. Menurut opini penulis terjadi 

kesenjangan antara tinjaun pustaka dan tinjauan kasus karena pada 

tinjauan kasus klien tidak mengalami masalah di hidungya 

4.2.6 Mulut dan tenggorokan 

 

Tinjauan pustaka inspeksi : penderita TB kebyakan terdapat lesi di 

rongga mulut, mukosa bibir kering, sakit tenggorokan , suara serak, 

teterdapat dahak ditenggorokan, kehilanga gigi, gigi keropos, indra 

pengecapan menurun (Aspiani, 2014) 

tinjauan kasus Pada pemeriksaan mulut dan tenggorokan megalami sakit 

tenggorokan karena klien mengatakan sakit tenggorokan karena batuk, 

tidak ada lesi/ ulkus, mengalami perubahan suara klien menjadi serak, 

tidak ada kesulitan menelan, tidak terdapat alat protasea, tidak memasang 

gigi palsu, dan pola mengosok gigi klien 2x sehari. 

Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus hanya 
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terdapat satu persamaan yakni sura klien berubah menjadi serak saja. 

Kemudian klien tidak memiliki permasalahan lain dimulutnya. 

4.2.7 Leher 

 

Tinjauan pustaka inpeksi : tidak ada nyeri, kekauan, massa, distensi 

vena jugularis 

tinjauan kasus inpeksi : tidak terjadi kekakuan dan tidak mengalami 

keterbatasan gerak 

Palpasi : tidak terjadi nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan 

 

Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan kasus klien tidak megalami masalah 

di bagian lehernya. 

4.2.8 Payudara 

 

Tinjauan pustaka inpeksi : Inpeksi : pada payudara tidak ada cairan 

yang keluar dari puting susu dan tidak mengalami perubahan pada 

puting susu 

Palpasi : pada payudara tidak mengalami nyeri tekan dan tidak terdapat 

benjolan (Azizah,2011) 

tinjauan kasus Inpeksi : pada payudara tidak ada cairan yang keluar dari 

putting susu dan tidak mengalami perubahan pada putting susu 

Palpasi : pada payudara tidak mengalami nyeri tekan dan tidak terdapat 

benjolan 

Menurut opini penulis tidak terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

terdapat persamaan dari pemeriksaan inpeksi dan palpasi. 



74 
 

 

 

 

4.2.9 Pernapasan 

 

Tinjauan pustaka inpeksi : bentuk dada normal, irama tidak teratur 

dengan jenis kusmaul, adanya retraksi otot bantu nafas intercostae, 

terdapat batuk dengan sputum 

Palpasi : biasanya penderita TB paru vocal fremitus tidak sama antara 

kanan dan kiri 

Perkusi : thorax sonor 

 

Auskultasi : suara nafas ronchi dilobus kiri bawah(WHO, 2016) 

tinjauan kasus Inpeksi : terdapat batuk dikarenakan penyakit klien 

bentuk dada normal, warna sputum berwarna hijau, tidak ada kelainan 

tulang 

Perkusi : thorax sonor 

 

Palpasi : vocal vermitus kanan kiri berbeda 

 

Menurut opini penulis terjadi tidak kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus karena pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus 

memiliki persamaan yakni pada palpasi vocal vermitus kanan kiri 

berbeda, kemudian perkusi thorax sonor dan ronchi di lobus sebelah kiri 

bawah 

4.2.10 Kardiovaskuler 

 

Tinjauan pustaka Inpeksi : tidak tedapat nyeri dada, gerakan dinding 

pada dada normal , tidak ada sesak nafas 

Palpasi : tidak terdapat nyeri tekan 

Perkusi :  pekak 

Auskultasi: bunyi suara jantung S1 S2 tunggal (Kemenkes, 2014) 
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Tinjauan kasus Inpeksi : tidak mengalami sesak nafas, tidak 

mengalami dyspnea saat aktivitas, tidak mengalami ortpnea (bernafas 

tidak nyaman), tidak terjadi varises dan tidak terjadi paresthesia 

(kesmutan), tidak ada dispnea nocturnal 

Palpasi : tidak ada nyeri dada, tidak mengalami edema 

 

Auskultasi : tidak ada bunyi jantung tambahan, tidak ada palpitasi 

 

. Menurut opini penulis tidak terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus karena terdapat persamaan yaitu klien tidak 

mengalami sesak nfas, klien tidak terdapat nyeri, dan tidak terdapat 

bunyi jantung tambahan pada klien. 

4.2.11 Gastro intestial 

 

Tinjauan pustaka lansia mengalami penurunan gelombang peristaltic, 

adanya penurunan motilitas lambung (Miller, 2012) 

Tinjauan kasus mengalami perubahan nafsu makan. Tidak tedapat 

nyeri dada, gerakan dinding pada dada normal , tidak ada sesak nafas 

Perkemihan Tidak terjadi mual/muntah, teradi Hematemesis (muntah 

darah), tidak mengalami perubahan nafsu makan, tidak mengalami 

nyeri, tidak ada benjolan/ massa, tidak mengalami diare, tidak 

mengalami Hemoroid (wasir), tidak mengalami perdarahan rectum, 

tidak ada ikterik, tidak ada milena, tidak ada konstipasi, kebiasaan pola 

defeksi 1 kali sehari, tidak ada perubahan kebiasaan pola defekasi. 

Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus karena pada tinjauan kasus klien megalami masalah 
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perubahan nafsu makan disebabka penyakitnya sedangka pada tinjaun 

pustaka penurunan motilitas lambung di akibatkan karena faktor usia. 

4.2.12 Perkemihan 

 

Tinjauan pustaka dan tinjauan kasus Tinjauan pustaka inpeksi : Urine 

berwarna jingga pekat dan berbau dikarenakan fungsi ginjal masih 

normal sebagai ekresi meminum OAT terutama rimfapisin (Kemenkes, 

2014) 

Tinjauan kasus pada sistem perkemihan tidak terjadi disuria, hematuria, 

polyuria, oliguria, nokturia, inkonthinensia, tidak ada mengalami nyeri 

saat berkemih, tidak ada riwayat batu saluran kemih, tidak ada infeksi 

saluran kemih, frekuensi berkemih 3 kali sehari, warna urin jigga pekat. 

Menurut opini penulis tidak terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus, karena pada tinjaun pustaka dan tinjauan kasus 

sama-sama terdapat urine klien berwarna jingga. 

4.2.13 Reproduksi 

 

Tinjauan pustaka penderita TB paru akan mengalami perubahan pola 

reproduksi dan seksual karena kelemahan, mengecilnya ovary dan 

uterus (Ramadhan, 2018) 

Tinjauan kasus tidak terjadi lesi, tidak ada rabas, perdarahan pasca 

senggama, penyakit kelamin, infeksi terjadi menopause. 

Menurut opini penulis tidak terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka 

dan tinjauan kasus, karena pada tinjaun pustaka dan tinjauan kasus 

tidak terdapat persamaan dalam pengkajian 
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4.2.14 Muskuluskeletal 

 

Tinjauan pustaka Inpeksi : pada penderita TB mengalami keterbatasan 

aktivitas akibat kelemahan, persendian membesar da menjadi kaku, 

otot-otot polos tidak begitu berpengaruh ( Aspiani, 2014) 

Tinjauan kasus pada pemeriksaan tidak ada nyeri persedian terasa tidak 

ada nyeri saat aktivitas, tidak ada nyeri punggung, kekuatan otot 

5/5/5/5, tidak ada kram, tidaka ada kelemahan otot, tidak ada malah 

saat berjalan, tidak ada deformitas spasme, tidak ada pembengkakan 

sendi, tidak ada protesea pada muskuluskeletal. 

Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus, karena pada tinjaun pustaka penderita TB mengalami 

banyak permasalahan sedangkan pada tinjauan kasus klien sama sekali 

tidak mengalami permasalahan. Karena klien setiap pagi selalu 

berolahraga kecil seperti jalan pagi dan klien juga tidak emiliki riwayat 

penyakit pada persendian/gout arthritis. 

4.2.15 Sistem saraf pusat 

 

Tinjauan pustaka Inpeksi : lambat dalam merespon, mengalami 

penurunan koordinasi dan kemampuan dalam melakukan aktifitas 

sehari-hari, lebih sensitive terhadap perubahan suhu (Azizah,2011) 

Tinjauan kasus pada pemeriksaan system saraf pusat klien tidak marasa 

sakit kepala, tidak terjadi kejang, tidak terjadi paralisis( hilangnya 

separuh/ seluruh fungsi otot), terjadi paresis (badanya lemah untuk 

bergerak), tidak terjadi masalah koordinasi, tidak terjadi termor, tidak 
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terjadi paratesia, tidak terjadi cedera kepala, dan tidak mengalami 

masalah memori. 

Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus, yakni pada tinjaun pustaka penderita mengalami 

masalah dalam sistem sarafnya sedangkan pada tinjauan kasus saat sesi 

pertanyaan klien masih mampu untuk mengigat. 

4.2.15 Sistem endokrin 

 

Tinjauan pustaka inpeksi : pada wanita, kadar hormon seks menurun 

cukup signifikan dan tiba-tiba terjadinya menopuse 

Tinjauan kasus tidak terjadi goiter ( pembengkakan tiroid), tidak terjadi 

polifagi (bayak makan), tidak terjadi polidipsi da tidak terjadi poliuria 

(sering BAK). 

Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka dan 

tinjauan kasus sebab dalam pengkajian tinjauan pustaka berbeda dengan 

pengkajian yang ada pada tinjauan pustaka. 

 
 

4.3 Diagnosa Keperawatan 

 

4.3.1 Diagnosa keperawatan berdasarkan tinjauan pustaka ada 6 yaitu: 

 

4.3.1.1 Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret yang 

tertahan. 

4.3.1.2  Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhungan dengan 

ketidakadekuatan intake nutrisi. 

4.3.1.3 Hipertermi berhubungan denagn reaksi inflamasi. 

 

4.3.1.4 Resiko infeksi berhubungan dengan organisme purulent. 
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4.3.1.5 Ketidakpatuhan berhubungan dengan ketidakadekuatan informasi 

pengobatan 

4.3.1.6 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 

4.3.2 Diagnosa keperawatan berdasarkan tinjauan pustaka ada 3 yaitu: 

 

4.3.2.1 Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret yang 

tertahan 

4.3.2.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhungan dengan 

ketidakadekuatan intake nutrisi 

4.3.2.3 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

Menurut opini penulis terjadi kesenjangan antara tinjaun pustaka dan tinjauan 

kasus sebab dalam tinjauan pustaka terdapa 6 diagnosa sedangkan pada tinjauan 

kasus hanya terdapat 3 diagnosa prioritas yaitu Ketidakefektifan bersihan jalan 

napas berhubungan dengan secret yang tertahan, difisiensi pengetahuan 

berhubungan dengan dengan kurang informasi pada saat pebgkajian klien masih 

tampak bingung dengan sakit yang diderita, kemdia keseimbnagn nutrisi kurang 

drai kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidaksreimbangan intake nutrisi 

sebaba saat pengkajian klien mengtakan mengalami penurununan berat badan 

dan tidak nafsu makan selama ia sakit ia juga mengatakan jika setalah minum 

obat mersakan mual muntah. 

4.4 Intervensi Keperawatan 

 

4.4.1 Pada intervensi diagnose keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas pada berhubungan dengan sekret yang tertahan 

Intervensi pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dilakukan intervensi 

yang sama jadi terjadi tidak kesenjagan yaitu selama 2 kali kunjungan 
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maka diharapkan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil: Mampu 

menjelaskan tujuan dari prosedur, pasien dapat mendemonstrasikan 

batuk efektif dengan benar, batuk efektif meningkat produksi sputum 

menurun sesak nafas menurun dilakukan intervensi jelaskan tujuan dari 

prosedur batuk efektif dan fisioterapi dada, anjurkan berjemur dipagi 

hari, anjurkan asupan cairan 200 ml/hari, ajarkan nafas dalam dan batuk 

efektif, ajarkan cara membuang sputum dengan benar, ajarkan cara 

menghitung RR secara mandiri, auskultasi suara nafas obs RR 

4.4.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhungan dengan 

ketidakadekuatan intake nutrisi intervensi pada tinjauan pustaka dan 

tinjauan kasus dilakukan intervensi yang sama sama jadi terjadi tidak 

kesenjagan yaitu, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 

kali kujungan maka pengetahuan tentang proses penyakit meningkat. 

Klien mampu menyebutkan penyebab TB tentang proses penyakit 

meningkat, klien mampu menyebutkan 5 dari 7 gejalaTB, klien mampu 

menyebutkan 2 dari 3 penanganan dan pencegahan TB paru, klien 

mampu menyebutkan 2 dari 10 komplikasi TB paru, klien terlihat 

bingung jelaskan tentang penyebab TB paru. Intervensi jelaskan tanda 

dan gejala TB paru, jelaskan penanganan dan pencegahan Tb paru, 

jelaskan komplikasi tentang TB paru, berikan keluarga kesempatan 

bertanya. 

4.4.3 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

 
Pada tinjauan pustaka dan tinjauan kasus dilakukan intervensi yang 

sama sama jadi terjadi tidak kesenjagan yaitu setelah dilakukan 
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intervensi keperawatan selama 1 kali kujungan maka status nutrisi 

membaik dengan kriteria hasil: Pasien dapat menjelaskan pentingnya 

nutrisi bagi tubuhnya, pasien melaporkan nafsu makan meningkat, bb 

membaik, frekuensi makan membaik, membran mukosa membaik 

intervensi. Jelaskan pada pasien tentang pentingnya nutrisi bagi tubuh, 

informasikan makan yang diperoleh dan dilarang, anjurkan makan 

sedikit tapi sering, anjurkan merencanakaan makanan, anjurkan 

mempertahakan posisi duduk selama 20-30 menit setelah makan 

 
 

4.5 Implementasi Keperawatan 

 

Penatalaksanaan pada tinjauan pustaka belum terealisasikan karena 

hanya membuat teori asuhan keperawatan. Sedangkan pada kasus nyata 

pelaksanaan telah disusun dan direalisasikan pada klien dan ada 

pendokumentasian serta intervensi 

4.5.1 Tinjauan pustaka 

 

Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan rencana keperawatan 

oleh perawat dan pasien. Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan 

keperawatan yang berfokus pada pasien dan berorientasi pada tujuan 

dan hasil yang dapat diperkirakan dari asuhan keperawatandimana 

tindakan dilakukan dan diselesaikan, sebagaimana digambarkan dalam 

rencana yang sudah dibuat diatas. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh. (Wibowo, 2016) 
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4.5.2 Tinjauan Kasus 

 

4.5.2.1 Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret yang 

tertahan. Membina hubungan saling percaya, respon : klien mau 

memperkenalkan dirinya. Menjelaskan tujuan dari prosedur batuk 

efektif, respon : untuk mempremudahkan klien mengeluarkan dahak. 

Menganjurkan berjemur di pagi hari, respon: klien mau melakuakan 

untuk berjemur dipagi hari untuk menambah vitamin D. Mengajarkan 

nafas dalam, respon : Klien melakuka nafas dalam untuk merelaksasi 

kerja otot napas. Menganjurkan px minum air hangat, respon : klien mau 

minum air hangat untuk mengecerkan dahak. Mengajarkan cara 

membuang sputum dengan benar, respon : klien mampu memebuang 

sputum tidak sembarang tempat. Auskultasi suara nafas, respon : untuk 

memeberi tahu klien dimana letak secret. Mengaarkan cara menghitung 

RR secara mandiri, respon : klien mengetahui ada perupahan pernapasan 

atau tidak 

4.5.2.2 Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhungan dengan 

ketidakadekuatan intake nutrisi menjelaskan tentang penyebab TB paru, 

respon : klien mampu menjelaskan penyebab TB paru. Menjelaskan 

tanda dan gejala TB paru, respon: klien mengetahui gejala TB paru 

yaitu batuk, ada secret, keringat dingin. Menjelaskan penanganan dan 

pencegahan TB paru, respon: klien mengetahui penanganan dengan 

mnium obat. Menjelaskan komplikasi tentang TB paru,respon: klien 

mengetahui jika penderita TB akan megalami pneumotoraks. 



83 
 

 

 

 

4..5.2.3 Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. 

Menjelaskan pada pasien tentang pentingnya nutrisi bagi tubuh, 

respon: klien mengetahui pentingnya nutrisi jika semakin dibiarkan. 

Menginformasikan makan yang diperboleh dan dilarang, respon : 

klien mengetahui makanan yang diperboleh yaitu sayur,protein, 

karbohidrat. Makanan yang tidak diperboleh yaitu makanan cepat saji. 

Anjurkan makan sedikit tapi sering, respon : klien makan setiap 4 jam 

sekali porsi sedikit. Anjurkan merencanakaan makanan, respon: nafsu 

makan klien bertambah karena makan yang digemari. 

 
 

4.6 Evaluasi Keperawatan 

 

Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena hanya 

membuat teori asuhan keperawatan. Sedangkankan pada tinjauan kasus 

evaluasi dapat dilakukan karena dapat diketahui keadaan klien dan 

masalah secara langsung 

4.6.1 Evaluasi pada tinjauan pustaka mrupakan tahap akhir yang bertujuan 

unutuk menilai apakah tindakan keperwatan yang telah dilakukan 

tercapai atau tidak untuk mengatasi suatu masalah. Pada tahap evaluasi, 

perawat dapat mengetahui seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana 

tindakan, dan pelaksanaan telah tercapai. (Meirisa, 2013). 

4.6.2 Evaluasi pada tinjauan kasus. 

 

Pada diagnose keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada 

berhubungan dengan sekret yang tertahan. Pada waktu evaluasi terpenuhi dalam 
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2x tindakan keperawatan karena secret dan batuk klien mulai berkurang dan 

massalah teratasi pada tanggal 06 maret 2021. 

Pada diagnosa defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang 

informasi. Pada evaluasi terpenuhi dalam 1x kunjungan klien mengetahui 

penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, penanganan TB paru dan masalah 

teratasi pada tanggal 06 maret 2021 

Pada diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhungan 

dengan ketidakadekuatan intake nutrisi. Pada evaluasi terpeuhi dalam 1x 

tindakan keperawatan karena nafsu makan pada klien mulai meningkat dan 

intervensi dilajutkan pada tanggal  06 maret 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan keperawatan 

secara langsung pada Ny.M dengan masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas pada diagnose medis tuberculosis paru di desa Goloka Gresik. 

5.1 Simpulan 

 

Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan keperawatan pada 

Ny.M dengan masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada 

diagnose medis tuberculosis paru di desa Goloka Gresik penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Fokus pengkajian pada Ny.M yaitu pada sistem pernapasan dengan data 

pernafasan. Inpeksi : terdapat batuk dikarenakan penyakit klien bentuk dada 

normal, warna sputum berwarna hijau, tidak ada kelainan tulang. Perkusi : thorax 

sonor. Auskultasi : ronchi. Palpasi :vocal vermitus kanan kiri berbeda. 

5.1.2 Diagnosa keperwatan pada klien meliputi: Ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas berhubungan dengan sekret yang tertahan, defisiensi pengetahuan 

berhubungan dengan kurang informasi, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari 

kebutuhan berhungan dengan ketidakadekuatan intake nutrisi. 

5.1.3 Pada ketiga diagnosa yang muncul pada klien dilakukan melalui tindakan 

mandiri keperawatan 

5.1.4 Implementasi keperawatan dilaksanakan selama dua hari dan semua tindakan 

yang diimplementasikan kepada klien berdsarkan pada rencana tindakan 

keperwatan yang telah ditetapkan oleh perawat. 
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5.1.5 Dari tiga diagnosa prioritas yang terajadi pada Ny.M didaptkan tiga masalah 

teratasi. Kondisi Ny.M sudah cukup baik dari sebelumnya 

5.2 Saran 

 

Penulis memberikan saran sebagai berikut: 

 

5.2.1 Untuk pencapaian hasil keperwatan yang diharapkan, diperlukan hubungan 

yang baik dan keterlibatan klien, keluarga, dan perawat. 

5.2.2 Perawat sebagai petugas pelayanan kesehatan hendaknya selalu 

meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. 
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Judul :” Asuhan Keperawatan Pada Lansia Ny.M Dengan Masalah 

Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Pada Diagnosa Medis 

Tuberkulosis Paru di Desa Golokan Gresik” 

Tanggal pengambilan studi kasus 23 Februari 2021. Sebelum tanda tangan 

dibawah, saya telah mendapatkan informasi tentang tugas pengambilan studi kasus 

ini dengan jelas dari mahasiswa yang bernama Khoitoatun Niswah proses 

pengambilan studi kasus ini dan saya mengerti semua yang telah dijelaskan 

tersebut. 

Saya setuju untuk berpartisispasi dalam proses pengambilan studi kasus ini 

san saya telah menerima salinan form ini 

Saya, Nona/Nyonya/Tuan ............................................................................ , 

 

dengan ini saya memberikan kesediaan setelah mengerti semua yang telah 

dijelaskan oleh peneliti terkait dengan proses pengambilan studi kasus ini dengan 

baik. Semua data dan informasi dari saya sebagai partisipan hanua akan digunakan 

untuk tujuan dari studi kasus ini. 

 

Tanda tangan 

............................................................................................................... partisipan 

 

(.............................................................) 

Tanda tangan 

............................................................................................................... saksi 

(. ........................................................... ) 

Tanda tangan .................................................................................................. peneliti 
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YAYASAN KERTA CENDEKIA 

AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA 

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo 61232 

Telp. 031 8961496; Fax 031 8961497; Email : info@kerta cendekia.ac.id 

 

 
SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP ) 

PENYULUHAN KESEHATAN 

 

Bidang Studi : D-III Keperawatan 

Bahasan  : TB paru 

Pokok Bahasan : penyakit TB paru 

Hari, Tanggal : Jumat 05 maret 2021 

Waktu  : Jam 09.00 - Selesai 

Tempat : Desa Golokan Sidayu, Gresik 

Sasaran : Warga Rt 02 Rw 04 Desa Golokan Sidayu Gresik 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tuberculosis TB adalah penyakit infeksius atau penyakit menular yang 

terutama menyerang parenkim paru. TB paru yang disebabkan oleh 

mycobacterium tuberculosis, kuman ini dapat menyerang semua bagian 

tubuh dan yang paling sering terkena adalah organ paru. 

 
B. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM ( TIU ) 

Setelah dilakukan penyuluhan 15 menit ,di rumah klien di Rt 02 Rw 04 Desa 

Golokan diharapkan mampu memahami tentang bahaya penyakit TB paru. 

 

 

 

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS ( TIK ) 

Setelah dilakukan penyuluhan, klien diharapkan mampu : 

1) Mengetahui pengertian TB paru 

2) Memahami tanda dan gejala TB paru 
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3) Mengajarkan tindakan yang dapat dilakuakan penderita TB paru secara 

mandiri 

4) Memahami upaya pencegahan TB paru 

 

 

 

 
D. PENGORGANISASIAN 

1. Pemateri : Khoirotun Niswah ( 1801044 ) 

2. Moderator : Khoirotun Niswah ( 1801044 ) 

3. Fasilitaor : Khoirotun Niswah ( 1801044 ) 

 

A. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pokok Bahasan : penyakit TB paru Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian TB 

b. Tanda dan gejala TB paru 

c. Penularan terjadinya TB paru 

d. Mengajarkan tindakan yang dapat dilakuakan penderita TB paru 

secara mandiri 

e. Upaya pencegahan TB paru 

 

B. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. leaflet 

 

 

 
C. KEGIATAN 

 

 

Tahap Waktu Kegitan penyuluhan Kegiatan peserta 

 09.00 - 09.02 Persiapan : 

1. Mempersiapkan 

Ruangan 

2. Mempersiapkan 

klien 
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Pelaksanaan 09.02 – 09.05 Pembukaan : 

1. Memberi salam 

2. Perkenalkan 
pemateri 

3. Menyapa 
audiens 

4. Menjelaskan 

kontrak waktu, 

topik, dan 

tujuan 

penyuluhan 

Peserta mengikuti 

pembukaan dengan 

antusias 

1. Memberi salam 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

 

 

 09.05 – 09.19 Pelaksanaan : 

1. Pengertian TB 
paru 

2. Tanda dan 
gejala penyakit 
TB paru 

3. Faktor resiko 
penyakit TB 
paru 

4. Penularan 
penyakit TB 
paru 

5. Upaya 

pencegahan 

penyakit TB 

paru 

6. menganjarkan 

tindakan yang 
dapat 

dilakuakan 

penderita TB 
paru secara 

mandiri 

Peserta mengikuti sesi 

penyampaian materi 

denga antusias 

 
Penyaji : Khoirotun 

Niswah 

Penutup 09.20- 09.25 Penutup : 

1. Memberi 

kesempatan 

klien untuk 

bertanya 

2. Menyimpulkan 

materi yang 

disampaikan 

3. Melakukan 

evaluasi 

4. Menutup 

penyuluhan, 

1. Bersama 

moderator 

menyimpulkan 

materi 

penyuluhan 

2. Memberikan 

pertanyaan 

3. Menjawab 

salam 
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  mengucapkan 

terimakasih dan 

memberikan 

salam 
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D. SETTING TEMPAT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
 

 

 
 

: klien 

: Penyajin 
 

 

 

 

 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

F. EVALUASI 

1. Evaluasi struktur 

a. Kesiapan media dan tempat 

b. Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelumnya 

2. Evaluasi proses 

a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktunya 

b. Peserta diupayakan agar mendapat penjelasan tentang bahaya 

penyakit TB paru 

c. Peserta diupayakan tidak boleh meninggalkan sebelum kegiatan 

penyuluhan selesai 
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3. Evaluasi hasil 

 
Untuk mendapatkan hasil yang positif ( mengerti dan memahami ) : 

a. Mengetahui apa penyakit TB paru 

b. Mengetahui tentang tanda dan gejala penyakit TB paru 

c. Mengetahui faktor dan resiko penyakit TB paru 

d. Mengajarkan tindakan yang dapat dilakuakan penderita TB paru 

secara mandiri 

e. Memahami upaya pencegahan penyakit TB paru 
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MATERI SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP ) 

TB PARU 

 

A. Pengertian 

. 

Tuberculosis TB adalah penyakit infeksius atau penyakit menular yang terutama 

menyerang parenkim paru. Tuberkulosis dapat juga ditularkan kebagian tubuh 

lainya, termasuk meninges, ginjal, tulang dan nodus limfe. Agens infeksius utama, 

Mycobacterium Tuberkulosis adalah batang aerobic tahan asasm yang tumbuh 

dengan lambat da sensitive terhadap panas dan sinar ultraviolet (Bruner & 

Suddarth, 2013) 

B. Tanda dan Gejala Penyakit TB Paru 

 

3. Batuk 

 

Gejala batuk timbul paling dini dan merupakan ganggu yang paling sering 

muncul. Mula-mula bersifat tidak produktif namun kemudian berdahak sampai 

bercampur darah bila sudah ada kerusakan jaringan 

4. Batuk darah 

 

Darah dikelurkan dalam dahak, mungkin berupa garis atau bercak-bercak 

darah, gumpalan drah atau rah segar dalm jumlah sangat banyak. Batuk darah 
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terjadi karena pembuluh darah yang pecah, berat ringanya batuk darah tergantung 

dari beasar kecilnya pembuluh darah yang pecah. 

5. Sesak nafas 

 

Gejala ini ditemukan bila kerusakan parenkim paru sudah luas atau karena hal 

yang menyertai seperti efusi pleura, pneumotorak dan anemia. 

6. Nyeri dada 

 

Nyeri dada pada Tb paru termasuk nyeri yag ringan. Gejala ini timbul apabila 

sistem persarafan di pleura terkena. 

7. Demam 

 

Demam merupakan gejala yang sering dijumpai biasanya timbul pada sore 

dan malam mirip dengan influenza, bersifat hilang timbul. 

8. Berkeringat dimalam hari 

 

Keringat malam bukanlah gejala yang pathogenesis untuk penyakit tuberculosis 

paru. Keringat malam umunya baru timbul proses berkelanjutan. 

9. Kelelahan 

 

Gejala ini disebabkan karena kurangnya tidur akibat batuk. (Depkes, 2014) 

Gejala umum: 

a) Demam 

b) Batuk kering 

c) Flu 

d) Kelelahan 

e) Sesa napas 

Gejala yang sedikit tidak umum: 

a) Rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan 

b) Nyeri dada 

c) Sakit kepala 

d) Hilangnya indra perasa atau penciuman 
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C. Penularan penyakit TB paru 

1) saat penderita TB batuk 

2) bersin 

3) batuk 

4) dari udara 

 
D. Mengajarkan tindakan yang dapat dilakuakan penderita TB paru 

secara mandiri 

1. Mengajarkan pada pasien untuk batuk efektif 

2. Menganjurkan pasien untuk berjemur dipagi hari 

3. Anjurkan pasien untuk minum air hangat untuk mengencerkan dahak 

4. Membuka ventilasi dirumah 

5. Megajarkan pasien untuk membuang sputum yang benar agar orang lain 

tidak tertular oleh penyakit TB paru 

6. Mengajarkan nafas dalam 

7. Mengkonsumsi obat dengan rutin 

 

E. Upaya pencegahan TB paru 

 
1. Menggunakan masker 

2. Membuang sputum dengan benar 

3. Melakukan pemeriksaan diri jika batuk terus-menerus dalam waktu 2 

minggu 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP ) 

PENYULUHAN KESEHATAN 

 

Bidang Studi      : D-III Keperawatan 

Bahasan : Ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

Pokok Bahasan : Ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

Hari, Tanggal : Jumat 05 maret 2021 

Waktu : Jam 09.25 - Selesai 

Tempat : Desa Golokan Sidayu, Gresik 

Sasaran : Warga Rt 02 Rw 04 Desa Golokan Sidayu Gresik 

 

 

 

E. LATAR BELAKANG 

 
Ketidakefektifan bersihan jalan nafas adalah ketidakmampuan 

membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran nafas untuk 

mempertahankan bersihan jalan nafas (Herdman, 2015) 

 
F. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM ( TIU ) 

Setelah dilakukan penyuluhan 15 menit ,di rumah klien di Rt 02 Rw 04 Desa 

Golokan diharapkan mampu memahami tentang bahaya penyakit TB paru. 

 

 

 

G. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS ( TIK ) 

Setelah dilakukan penyuluhan, klien diharapkan mampu : 
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5) Mengetahui pengertian ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

6) Penyebab ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

7) Tanda dan gejala ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

8) Rencana tindakan ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

 

 

 

 

 

H. PENGORGANISASIAN 

4. Pemateri : Khoirotun Niswah ( 1801044 ) 

5. Moderator : Khoirotun Niswah ( 1801044 ) 

6. Fasilitaor : Khoirotun Niswah ( 1801044 ) 

 

G. MATERI PEMBELAJARAN 

2. Pokok Bahasan : penyakit ketidakefektifan bersihan jalan nafas Sub 

Pokok Bahasan : 

f. Pengertian ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

g. Penyebab ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

h. Tanda dan gejala ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

i. Rencana tindakan ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

 

 

H. MEDIA PEMBELAJARAN 

2. leaflet 

 

 

 
I. KE GIATAN 

 

 

Tahap Waktu Kegitan penyuluhan Kegiatan peserta 

 09.25 – 09.26 Persiapan : 

3. Mempersiapkan 

Ruangan 

4. Mempersiapkan 

klien 
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Pelaksanaan 09.02 – 09.05 Pembukaan : 

5. Memberi salam 

6. Perkenalkan 
pemateri 

7. Menyapa 
audiens 

8. Menjelaskan 

kontrak waktu, 

topik, dan 

tujuan 

penyuluhan 

Peserta mengikuti 

pembukaan dengan 

antusias 

3. Memberi salam 

4. Mendengarkan dan 

memperhatikan 

 

 

 09.05 – 09.19 Pelaksanaan : 

1) Pengertian 

ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas 

Peserta mengikuti sesi 

penyampaian materi 

denga antusias 

  

2) Penyebab 

ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas 

Penyaji : Khoirotun 

Niswah 

 
3) Tanda dan gejala 

ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas 

4) Rencana tindakan 

ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas 

 

Penutup 09.20- 19.26 Penutup : 

5. Memberi 

kesempatan 

klien untuk 

bertanya 

6. Menyimpulkan 

materi yang 

disampaikan 

7. Melakukan 

evaluasi 

8. Menutup 

penyuluhan, 

mengucapkan 

terimakasih dan 

memberikan 

salam 

4. Bersama 

moderator 

menyimpulkan 

materi penyuluhan 

5. Memberikan 

pertanyaan 

6. Menjawab salam 
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J. SETTING TEMPAT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  
 

: klien 

: Penyaji 
 

 
 

 
 

 

K. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

L. EVALUASI 

4. Evaluasi struktur 

c. Kesiapan media dan tempat 

d. Pengorganisasian dilakukan 1 hari sebelumnya 

5. Evaluasi proses 

d. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktunya 

e. Peserta diupayakan agar mendapat penjelasan tentang Rencana 

tindakan ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

f. Peserta diupayakan tidak boleh meninggalkan sebelum kegiatan 

penyuluhan selesai 
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6. Evaluasi hasil 

Untuk mendapatkan hasil yang positif ( mengerti dan memahami ) : 

a. Pengertian ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

b. Penyebab ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

c. Tanda dan gejala ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

d. Rencana tindakan ketidakefektifan bersihan jalan nafas 
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MATERI SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP ) 

Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas 

 

 
F. Pengertian 

 
Ketidakefektifan bersihan jalan nafas adalah ketidakmampuan 

membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran nafas untuk 

mempertahankan bersihan jalan nafas (Herdman, 2015) 

G. Penyebab Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas 

 

1) TB paru 

 

2) Merokok 

 

3) Infeksi 

 

4) Adanya lender/dahak yang berlebihan didalam jalan nafas 

 
 

H. Tanda dan Gejala Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas 

 
1. Batuk tidak efektif 

 

2. Sputm berlebihan 

 

3. Tidak mampu batuk 

 

4. Mengi atau wheezing atau ronchi kering 

 

5. Mekenium di jalan napas 

 

 

 

 

 
Telp. 
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I. Rencana Tindakan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas 

 
1. Melakukan prosedur batuk efektif dan fisioterapi dada 

 

2. berjemur dipagi hari 

 

3. Minum asupan cairan 200 ml/hari 

 

4. nafas dalam dan batuk efektif 
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Khoirotun Niswah 

(1801044) 

 
POLITEKNIK KESEHATAN 

KERTA CENDEKIA 

SIDOARJO 

2021 

Ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas adalah 

ketidakmampuan 

membersihkan sekresi atau 

obstruksi dari saluran nafas 

untuk mempertahankan 

bersihan jalan nafas 

 

Penyebab ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas 

  TB paru 

 merokok 

 infeksi 

  adanya lendir/ dahak yang 

berlebihan didalam nafas 



 

 

Tanda Dan Gejala 

  batuk tidak efektif 

 sputum berlebihan 

 tidak mampu batuk 

 rochi kering 

Rencana tindakan 

ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas 

  Melakuakan prosedur batuk 

efektif 

  Berjemur pagi hari 

  Minum asupan cairan 200 

ml/ hari 

  Nafas dalam dan batuk 

efektif 
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AKADEMI KEPERAWATAN 

KERTA CENDEKIA 

SIDOARJO 

2021 

Penyakit Tuberkulosis 

Tuberculosis adalah penyakit 

yang disebabkan oleh 

mycobacterium tuberculosis, 

kuman ini dapat menyerang 

semua bagian tubuh dan yang 

paling sering terkena ada;ah 

organ paru. 

 
 

Tanda Dan Gejala Tuberkulosis 

  Batuk 

  Sesak nafas 

 Nyeri dada 

 Demam 

  Berkeringat dimalam hari 

 kelelahan 

Cara penularan TB paru 

  saat penderita TB batuk 

 bersin 

  dari udara 
 

 



 

Tindakan Yang Dapat 

Dilakuakan Penderita TB Paru 

Secara Mandiri 

  Mengajarkan pada pasien 

untuk batuk efektif 

  Menganjurkan pasien untuk 

berjemur dipagi hari 

  Anjurkan pasien untuk 

minum air hangat untuk 

mengencerkan dahak 

  Membuka ventilasi dirumah 

 Megajarkan pasien untuk 

membuang sputum yang 

benar agar orang lain tidak 

tertular oleh penyakit TB 

paru 

  Mengajarkan nafas dalam 

 Mengkonsumsi obat dengan 

rutin 

Upaya pencegahan TB paru 

 Menggunakan masker 

  Membuang sputum dengan 

benar 

  Melakukan pemeriksaan 

diri jika batuk terus- 

menerus dalam waktu 2 

minggu 
 
 



 

 



 

 


