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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) merupakan infeksi saluran
pernapasan akut yang menyerang salah satu bagian saluran nafas mulai dari
hidung (saluran atas) hingga paru-paru (saluran bawah) yang disebabkan oleh
masuknya mikroorganisme (bakteri, dan virus) kedalam saluran pernafasan yang
menimbulkan gejala penyakit yang dapat berlangsung sampai 14 hari. Masalah
ISPA diperkirakan sering terjadi pada anak usia dibawah 2 tahun yang kekebalan
tubuhnya lemah atau belum sempurna. Perihal musim hujan juga menimbulkan
risiko serangan ISPA. Pasien dengan ISPA yang seperti kategori berat dan sangat
berat biasanya ditandai dengan batuk dengan nafas cepat, stridor, dehidrasi berat,
tidur terus, tidak ada sianosis dan tidur terus (Wijayaningsi, 2013). Berdasarkan
jenis kelamin diketahui terdapat perbedaan jumlah penderita ISPA, yaitu insidens
lebih tinggi pada anak laki-laki. Berdasarkan status gizi diketahui bahwa gizi
buruk merupakan faktor predisposisi terjadinya ISPA pada anak. Berdasarkan
berat badan lahir diketahui bahwa berat badan lahir memiliki peran penting
terhadap kematian akibat ISPA (Kemenkes RI, 2013). Tingkat mortalitas sangat
tinggi pada bayi, anak-anak dan orang lanjut usia, terutama di negara-negara
dengan pendapatan perkapita rendah dan menengah. Pengobatan tradisional yang
biasa dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan kecap dan jeruk nipis, atau
bisa juga dengan bunga dari belimbing wuluh. Dan menurut Subuh (2013),
1
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penyakit ini akan terus menjadi tren sampai 30 tahun kedepan sebelum
masyarakat melakukan pencegahan dengan berprilaku hidup bersih dan sehat serta
jangan menganggap enteng suatu penyakit.
World Health Organization (WHO) memperkirakan insidensi dari Infeksi
Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di negara berkembang dengan angka kematian
balita di atas 40 per 1000 kelahiran hidup adalah 15%-20% pertahun pada
golongan usia balita dan negara industri 0,05%. Menurut WHO 13 juta anak
balita di dunia meninggal setiap tahun dan sebagian besar kematian tersebut
terdapat di negara berkembang seperti negara Indonesia. (WHO, 2012) Di
Indonesia Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyebab utama
kematian bayi, tahun 2009 mencapai 32%, tahun 2010 mencapai 18,2% dan
tahun 2011 mencapai 38,8%. Laporan Subdit ISPA Direktorat Jenderal
Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Ditjen
P2M-PLP, 2016) Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2011 menunjukkan
prevalensi

nasional ISPA sebesar 25,5%, angka kesakitan (morbiditas)

pneumonia pada bayi sebesar 2,2% dan pada balita sebesar 3%, untuk angka
kematian (mortalitas) pada bayi sebesar 23,8% dan pada balita sebesar 15,5%.
(Depkes RI, 2012). Di RSUD Bangil Pasuruan jumlah pasien penyakit ISPA
yang di rawat di ruang Anak pada tahun 2019 mencapai 8 kasus, sedangkan pada
tahun 2020 bulan Januari sampai dengan febuari terdapat 1 kasus. Di poli anak
terdapat 18 kasus dari bulan Januari - Desember tahun 2019 (Rekam Medis
RSUD Bangil, 2019)
Saat ini yang sering menjadi penyebab ISPA diantaranya bakteri
Stafilokokus dan Streptokokus serta virus Influenza yang di udara bebas akan
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masuk dan menempel pada saluran pernafasan bagian atas yaitu tenggorokan dan
hidung. Sebagian besar dari infeksi saluran pernapasan hanya bersifat ringan
seperti batuk, pilek dan tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotik, namun
demikian anak akan menderita pneumoni bila infeksi paru ini tidak diobati
dengan antibiotik dapat mengakibat kematian (Hood Alsagaff, 2008).
Dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul pada anak dengan ISPA,
perawat mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan asuhan
keperawatan diantaranya sebagai Care Giver, Advokat, Fasilitator, Coordinator,
Educator. Oleh karena itu perawat mempunyai upaya sangat penting dalam
memberikan asuhan keperawatan dengan ISPA, diantaranya dalam segi
Promotes yaitu peran perawat memberikan penyuluhan agar keluarga mengenal
penyakit ISPA, dari segi Preventif dengan cara mendeteksi dini penyakit ISPA
atau menghindari factor penyebab ISPA dan minum air putih sebanyak mungkin
untuk membantu mengencerkan dahak, menghindari paparan debu, minuman
atau makanan yang merangsang tenggorokan dan udara malam, memperbanyak
konsumsi makanan yang mengandung vitamin C, dari segi Kuratif perawat
langsung membatasi aktivitas sesuai beratnya keluhan, sedangkann dari segi
Rehabilitative dengan memberikan penyuluhan (menjaga lingkungan tetap bersih
dan memakai penutup hidung bila kontak langsung dengan salah satu anggota
keluarga yang menderita ISPA). Upaya untuk mencegah terjadinya ISPA pada
anak yaitu: meningkatkan gizi anak, memberikan imunisasi lengkap,
memberikan pengobatan pencegahan pada anak balita yang tidak mempunyai
gejala ISPA tetapi mempunyai anggota keluarga yang menderita ISPA.
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1.2 Rumusan Masalah
Untuk mengetahui lebih lanjut dari perawatan penyakit ini maka saya
akan melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan asuhan keperawatan ISPA
(Infeksi Saluran Pernapasan Atas) dengan membuat rumusan masalah sebagai
berikut “Bagaimanakah asuhan keperawatan pada anak S dengan diagnosa ISPA
di ruang Asoka Di RSUD Bangil Pasuruan”.
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Mampu mengidentifikasi asuhan keperawatan pada anak S dengan diagnosa
ISPA di ruang Asoka Di RSUD Bangil Pasuruan.
1.3.2 Tujuan Khusus
1.3.2.1 Mengkaji anak S dengan diagnose ISPA di ruang Asoka Di RSUD Bangil
Pasuruan
1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperawatan pada anak S dengan diagnose ISPA di
ruang Asoka di RSUD Bangil Pasuruan
1.3.2.3 Merencanakan asuhan keperawatan pada anak S dengan diagnosa ISPA di
ruang Asoka Di RSUD Bangil Pasuruan.
1.3.2.4 Melaksanakan asuhan keperawatan pada anak S dengan diagnosa ISPA di
ruang Asoka Di RSUD Bangil Pasuruan.
1.3.2.5 Mengevaluasi asuhan keperawatan pada anak S dengan diagnosa ISPA di
ruang Asoka Di RSUD Bangil Pasuruan.
1.3.2.6 Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak S dengan diagnosa
ISPA di ruang Asoka Di RSUD Bangil Pasuruan.
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1.4

Manfaat
Terkait dengan tujuan, maka tugas akhir ini diharapkan dapat memberi
manfaat:

1.4.1

Akademis, hasil studi ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan
khususnya dalam hal asuhan keperawatan pada pasien ISPA (Infeksi
Saluran Pernapasan Atas).

1.4.2

Secara praktis, tugas akhir ini akan bermanfaat bagi :

1.4.2.1 Bagi pelayanan keperawatan di rumah sakit.
Hasil studi kasus ini, dapat menjadi masukan bagi pelayanan di rumah
sakit agar dapat melakukan asuhan keperawatan pasien ISPA dengan baik.
1.4.2.2 Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti
berikutnya, yang akan melakukan studi kasus pada asuhan keperawatan
pada pasien ISPA.
1.4.2.3 Bagi profesi kesehatan
Sebagai tambahan ilmu bagi profesi keperawatan dan memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang asuhan keperawatan pada pasien
ISPA.
1.5

Metode Penulisan

1.5.1 Metode
Metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya mengungkapkan peristiwa
atau gejala yang terjadi pada waktu sekarang yang meliputi studi kepustakaan
yang mempelajari, mengumpulkan, membahas data dengan studi pendekatan
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proses

keperawatan

dengan

langkah-langkah

pengkajian,

diagnosis,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data
1.5.2.1 Wawancara
Data diambil di peroleh melalui percakapan baik dengan pasien, atau
keluarga.
1.5.2.2 Observasi
Data yang diambil melalui hasil observasi pasien.
1.5.2.3 Pemeriksaan
Meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium yang dapat menunjang
menegakkan diagnosa dan penanganan selanjutnya.
1.5.3

Sumber Data

1.5.3.1 Data primer
Data primer adalah data yang di peroleh dari pasien.
1.5.3.2 Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keluarga atau orang
terdekat pasien, catatan medik perawat, dan hasil-hasil pemeriksaan.
1.5.3.3 Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu mempelajari buku sumber yang berhubungan
dengan judul studi kasus dan masalah yang dibahas.
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1.6 Sistematika Penulisan
Supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mempelajari dan memahami
studi kasus ini, secara keseluruhan di bagi menjadi tiga bagian,yaitu :
1.6.1

Bagian awal, memuat halaman judul, persetujuan komisi pembimbing,
pengesahan, motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi.

1.6.2

Bagian inti, terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub
bab berikut ini :
BAB 1 : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan studi kasus.
BAB 2 : Tinjauan Pustaka, berisi tentang konsep penyakitdari sudut
medis dan asuhan keperawatan pasien dengan diagnosa ISPA (Infeksi
Saluran Pernapasan Atas), serta kerangka masalah.
BAB 3 : Tinjauan kasus berisi tentang diskripsi data hasil pengkajian,
diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
BAB 4 : Pembahasan berisi tentang perbandingan antara teori dengan
kenyataan yang ada di lapangan.
BAB 5 : Penutup, berisi tentang simpulan dan saran.

1.6.3 Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

8

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab 2 ini akan diuraikan secara teoritis mengenai konsep penyakit
dan asuhan keperawatan anak dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas).
Konsep penyakit akan di uraikan definisi, etiologi, tanda dan gejala, dan cara
pencegahan. Asuhan keperawatan akan diuraikan masalah-masalah yang muncul
pada penyakit ISPA dengan melakukan asuhan keperawatan yang terdiri dari
pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.
2.1

Konsep Penyakit

2.1.1

Pengertian ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)
Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) adalah radang akut saluran

pernapasan atas maupun bawah yang disebabkan oleh bakteri, dan virus tanpa
atau disertai dengan radang parenkim paru (Wijayaningsi, 2013)
2.1.2

Etiologi
ISPA dapat disebabkan

oleh bakteri dan virus, yang paling sering

menjadi penyebab ISPA diantara bakteri Stafilokokus dan Streptokokus serta
virus Influenza yang diudara bebas akan masuk dan menempel pada saluran
pernapasan bagian ats yaitu hidung dan tenggorokan. Beberapa faktor lain yang
diperkirakan berkontribusi terhadap kejadian ISPA pada anak adalah rendahnya
asupan antioksidan, status gizi kurang, dan buruknya sanitasi lingkungan
(Wijayaningsi, 2013).
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2.1.4

Manifestasi Klinis
Gambaran klinis secara umum yang sering di dapat adalah : nyeri

tenggorokan, batuk-batuk dengan dahak kuning/putih kental, nyeri retrosternal
dan konjungtivitis. Suhu badan meningkat antara 4-7 hari, disertai malaise
(lemas), myalgia (nyeri otot), nyeri kepala, anoreksia (tidak nafsu makan), mual,
muntah dan insomnia. Kadang-kadang dapat juga sebagai diare. Bila peningkatan
suhu berlangsung lama biasanya menunjukkan adanya penyulit (Hood
Alsagaff,2008)
2.1.5

Tanda dan Gejala

2.1.5.1 Pilek biasa
2.1.5.2 Keluar sekret cair dan jernih dari hidung
2.1.5.3 Kadang bersin-bersin
2.1.5.4 Sakit tenggorokan
2.1.5.5 Batuk
2.1.5.6 Sakit kepala
2.1.5.7 Sekret menjadi kental
2.1.5.8 Demam > 37°c
2.1.5.9 Mual muntah
2.1.5.10 Tidak nafsu makan (Wijayaningsi, 2013).
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2.1.6

Klasifikasi

Klasifikasi penyakit ISPA terdiri dari :
2.1.6.1 Bukan Pneumonia - mencakup kelompok pasien balita dengan batuk yang
tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi napas dan tidak
menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah ke arah dalam.
Contohnya adalah common cold, faringitis, tonsilits, dan otitis.
2.1.6.2 Pneumonia - didasarkan pada adanya dan atau kesukaran bernapas.
Diagnosis gejala ini berdasarkan umur. Batas frekuensi napas cepat pada
anak berusia dua bulan sampai <1 tahun adalah 50 kali per menit dan
untuk anak usia 1 sampai <5 tahun adalah 40 kali per menit.
2.1.6.3 Pneumonia berat - didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran
bernapas disertai sesak napas atau tarikan dinding dada bagian bawah ke
arah dalam (chest indrawing) pada anak berusia dua bulan sampai <5
tahun. Untuk anak berusia <2 tahun, diagnosis pneumonia berat ditandai
dengan adanya napas cepat yaitu frekuensi pernapasan sebanyak 60 kali
per menit atau lebih, atau adanya tarikan yang kuat pada dinding dada
bagian bawah ke arah dalam (Widoyono, 2011)
2.1.7

Patofisiologi
Saluran pernapasan selama hidup selalu terpapar dengan dunia luar,

sehingga untuk mengatasinya di butuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif
dan efisien. Ketahanan saluran pernapasan terhadap infeksi maupun partikel dan
gas yang ada di udara amat tergantung pada tiga unsur alami yang selalu terdapat
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pada orang sehat yaitu kebutuhan epitel mukosa dan gerak mukosilla, makrofag
alveoli, dan antibodi.
Infeksi bakteri mudah terjadi pada saluran nafas yang sel-sel epitel mukosannya
telah rusak akibat infeksi yang terdahulu. Selain hal itu, hal-hal yang dapat
mengganggu keutuhan lapisan mukosa dan gerak silia adalah asap rokok dan gas
O2 (polutan utama dalam pencernaan udara), sindroma imotil. Pengobatan
dengan O2 konsentrasi tinggi (25% atau lebih).
Antibodi setempat yang ada di saluran nafas ialah IgA. Antibodi ini banyak
ditemukan di mukosa. Kekurangan antibodi ini akan memudahkan terjadinya
infeksi saluran nafas, seperti yang terjadi pada anak. Penderita yang rentan
(imunokompkromis) mudah terkena infeksi ini seperti pada pasien keganasan
yang mendapat terapi sitostatika /radiasi. Penyebaran infeksi pada ISPA dapat
melalui jalan hematogen, limfogen, perkontinuitatum dan udara nafas (Hood
Alsagaff, 2008).
2.1.8 Diagnosa Banding
2.1.8.1 ISPA oleh karena bakteri.
2.1.8.2 Penyakit alergi saluran pernapasan.
2.1.8.3 Kelainan bronkus sebagai akibat bahan iritan (widoyono, 2011).
2.1.9

Komplikasi

2.1.9.1 Meningitis
2.1.9.2 Pneumonia
2.1.9.3 Bronkitis
2.1.9.4 Sinusitis
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2.1.9.5 Hipoksia akibat gangguan difusi (Widoyono, 2011)
2.1.10 Pencegahan
Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ISPA
pada anak anatara lain :
2.1.10.1 Mengusahakan agar anak memperoleh gizi yang baik diantaranya, dengan
cara memberikan makanan kepada anak yang mengandung cukup gizi.
2.1.10.2 Memberikan imunisasi yang lengkap kepada anak agar daya tahan tubuh
terhadap penyakit membaik.
2.1.10.3 Mencegah anak berhubungan dengan pasien ISPA. Salah satu cara adalah
memakai penutup hidup hidung dan mulut bila kontak langsung dengan
anggota keluarga atau orang yang sedang terkena penyakit ISPA
(Widoyono, 2011).
2.1.11

Penatalaksanaan

2.1.11.1 Bukan Pneumonia – perawatan di rumah
2.1.11.2 Pneumonia – di obati + di beri nasihat tentang perawatan di rumah
2.1.11.3 Pneumonia Berat – di rujuk ke rumah sakit (Widoyono, 2011)
2.2

Konsep Anak

2.1 Konsep Anak
2.1.1

Konsep Pertumbuhan Dan Perkembangan

2.1.1.1 Definisi pertumbuhan dan perkembangan
1) Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan dalam
besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu,
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yang bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), ukuran
panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolic (retensi
kalsium dan nitrogen tubuh).
2) Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan (skill)
dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang
teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan
(Farida, 2010).
2.1.1.2 Tahap-Tahap Tumbuh Kembang Anak, Menurut (Wong, 2009)
1) Prenatal
(1) Geminal

: Konsepsi- 8 minggu

(2) Embrio

: 2-8 minggu

(3) Fetal

: 8-40 minggu

2) Bayi
(1) Neonatus

: Lahir- 1 bulan

(2) Bayi

: 1 bulan-12 bulan

3) Anak-anak awal
(1) Toodler

: 1-3 tahun

(2) Pra sekolah

: 3-6 tahun

4) Anak-anak tengah sekolah : 6-12 tahun
5) Anak-anak akhir
(1) Pra Pubertas

: 10-13 tahun
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(2) Remaja

: 13-19 tahun

2.1.1.3 Tahap Perkembangan Sesuai Dengan Usia
Tabel 2.1 Perkembangan Anak Usia 13-24 Bulan
Gerakan
Motorik
Kasar
1. Berjalan
sendiri

Gerakan Motorik
Halus
1. Menggunakan

1. Memberika

benda

2. Berjalan
mundur

n

2. Memasukkan benda
kedalam lubang

3. Mengamb 3. Membuka-buka
il

alat

tanpa

5. Menarik,memutar,

Menolong
Diri Sendiri

1. Mengucapk 1. Bisa
an

kata

memakai

yang

sendok,ta

kalau

mempunyai

pi

ditanya

arti.

tumpah.

2. Mengerti

2. Mengguna

masih

2. Minum

kan

dari

perkataan

cangkir

“di,didalam

yang

dipegang

,dibawah”

disukai

demgan

gerakan

satu

untuk

tangan

untuk

meminta

tanpa

membawa

sesuatu.

dibantu.

kata

benda

4. Menarik

3. Menjalanka
6. Melempar-lempar
n

dan
7. Menggambar
mendoron
g

Komunikasi
Aktif

yang tepat

arti

mendorong benda-

jatuh

reaksi

“dimana”

lembaran

permainan 4. Mencoret-coret
dari lantai

Komunikasi
Pasif

dengan

gerakan

tangan

yang

alat

permainan
menyeluruh,mengg
5. Duduk
sendiri,me
ngerti
pengharga

eser
tangan,membuat
garis besar

perintah

benda yang 3. Mengucapk 3. Membuka
sudah

an

dikenalnya

kata

s

dari

tunggal

kaki,celan

ruangan

secara

a,baju

kata-

sepatu,kao
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2.1 Lanjutan

an/pujian
6. Naik dan

lain
4. Mengerti

beruntun
untuk

kaos.
4. Membuka

turun

kalimat

menceritak

tutup baju

tangga

sederhana

an

seleret(ret

dengan

yang terdiri

kejadian.

pertolong

dari paling 4. Menyebutk

yang

an

banyak dua

an

besar.

7. Bergoyan

kata saja

sendiri

g-goyang

5. Mengerti

suatu

diri

sluiting)

5. Bisa

namanya.
5. Dapat

mengatak

mengikuti

dua

an

irama

perintah

mengataka

ingin

musik

sederhana

n

kebelakan

yang saling

milik/kepu

g (buang

berhubunga

nyaannya

air)

n

untuk

hak

menunjuk
pada
bendabenda
miliknya.M
enambah
perbendaha
raan
kata(seban

kalau
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2.1 Lanjutan

yak

lebih

kurang 50
kata).

Tabel 2.2 Perkembangan anak usia 25-36 bulan
Gerakan
Motorik
Kasar
1. Lari

Gerakan Motorik
Halus

Komunikasi
Pasif

1.Mengatur/mem

1. Menunjuk

1. Membuat

gambar

kalimat

kan sendok

dari benda

dua kata.

tumpah

2. Menyebutk

sedikit.

tanpa

akai

jatuh.

benda.

2. Lompat

benda-

yang

2.Membalik

ditempat

halaman

buku

kedua

satu persatu.

kaki

3.Memegang alat

jatuh

tulis gambar.

bersama
an.
3. Berdiri

dikenal,kal
au

benda

4.Menggunakan
satu

2. Dapat

secara

satu

hampir

kaki.

kegiatan.

semua

mengenal

3. Mengguna

minuman

kan

kata

dari

tanya

apa

kendi/teko/

dan dimana

ceret tanpa

kalimat
sangkal.

benda
5. Menunjukk
kalau
an
diberitahu

5.Meniru

kekesalan

garis
kegunaany

(lingkaran,lurus

1. Mengguna

2. Mengambil

4. Membuat

tangan

Menolong
Diri Sendiri

an nama.

disebutkan.

tetap,dalam

at diatas

h

tersebut

pada

4. Berjingk

umum/suda

Komunikasi
Aktif

atau

dibantu.
3. Membuka
pintu
dengan
memutar
pegangan
pintu.
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jari-jari

dan

kaki.

berditi/tegak

5. Menend

lurus).

ang

6.Melukis

bola.

bentuk-bentuk.
7.Meremasremas,menggul
ung tanah liat.

a.

kejengkela
n

3. Mengerti

karena

4. Membuka
baju

bentuk

tidak

dengan

pertanyaan

mengerti

dibantu.

apa

dan

5. Mencuci
dan

dimana.

mengering

4. Mengerti
kata

kan tangan

larangan

dengan

seperti

:

tidak,bukan

bantuan.
6. Belajar

,tidak

dilakukan

dapat,janga

dengan

n.

eksplorasi.

5. Senang

7. Mulai

mendengar

mengerti

kan

menggunak

cerita

yang

an

sederhana

benda

dan minta
diceritakan
lagi.

benda-
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Tabel 2.3 Perkembangan anak usia 36-48 bulan
Gerakan
Motorik
Kasar

Gerakan Motorik
Halus

1. Lari

1. Membuat

menghi

menara

ndari
hambat
an dan

Komunikasi
Pasif
1. Mulai

dari

Komunikasi
Aktif

Menolong Diri
Sendiri

1. Bicara

1. Dapat

memahami

dalam

menuang

sembilan

kalimat-

kalimat

air dengan

balok kecil.

kalimat

yang

baik(tanpa

konsep-

terdiri dari

tumpah)dar
i

2. Meniru

tantang

bentuk-bentuk

konsep

3.

an.

membuat

waktu.

2. Anak

2. Berjala

lingkaran.

2. Mengerti

n diatas
garis.
3. Berdiri
diatas
satu

3. Meniru garis.
4. Membuat
silang.

tulisan.
7. Membuat
bentuk

satu

perbandingan

mencari

kecil.

-

terakan

perbandingan

pengalam

dan

dalam

an

membuka

hal

bandingkan

5-10

diatas

et)tutup

masa

2. Memasang

yang lalu.

kancing

segiempat.
6. Meniru

at

dapat

ukuran,mem

untuk

4. Melonj

air(teko/cer

5. Membuat

kaki

detik.

tempat

3. Menyebut

besar.

benda-benda

diri

atau dua hal.

dengan

tangan

memakai

dibantu.

3. Memahami

3. Mencuci

konsep sebab

kata

akibat.

“saya,aku

ingus kalau

”.

diingatkan.

4. Mengerti dan
dapat

4. Berbicara

4. Membuang

19
2.3 Lanjutan

kaki.
5. Mendo

melaksanaka

dengan

n

ucapan

sampa-

rong,m

sampai

yang

enarik,

4perintah/pet

dapat

menge

unjuk

dimengert

mudika

ada

i

n

kaitannya.

lain(yang

yang

orang

5. Mengerti

masih

nan

kalau

asing).

beroda.

diberitahuka

permai

6. Menge
ndarai
sepeda
roda
tiga.
7. Lompa
t diatas
benda
setingg
i 15cm
mendar
at
dengan

n “ayo purapura”

20
2.3 Lanjutan

kedua
kaki
bersam
a.
8. Melem
par
bola
diatas
kepala.
9. Menan
gkap
bola
yang
dilemp
ar
kepada
nya.
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Tabel 2.4 Perkembangan anak usia 49-60 bulan
Gerakan
Motorik Kasar

Gerakan
Motorik
Halus

1. Berjalan

1. Menggunt

mundur

ing kertas

dengan

Komunikasi Pasif

Menolong
Diri Sendiri

1. Bertanya

1. Memot

mengikuti

dengan

ong

dengan

3perintah

pertanyaan

makana

tumit

mengikuti

tidak

:

n

berjingka

garis

berhubungan

-

dengan

t(jinjit).

tanpa

,dalam

kapan

pisau.

terputus.

urutan yang

2. Lompat
kedepan

2. Menggam

10kali

bar garis

tanpa

silang.

terjatuh.
3. Naik
turun

3. Menggam

1. Dapat

Komunikasi
Aktif

-

tepat.
2. Mengerti
perbandinga
n

bar

sifat

segiempat

benda/orang

bagai

at

mana

sepatu.

-

sesuatu

menga

dari

pa
2.

tangga

secara

dengan

bertingkat(3t

kaki

ingkatan ini:

berganti-

ia

ganti

biasa,lebih,p

Menggunaka
n kata :

aling).

-akan
3.

3. Mendengark
an

-dapat

lah

2. Mengik

Menggabung

cerita kan kalimat.

tali
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2.4 Lanjutan

yang

4.

panjang.

tentang

4. Menggabung

Berbicara

hubungan

kan perintah sebab akibat
lisan

dengan

kedalam

menggunakan

kegiatan

karena

bermain.

jadi.

5. Menceritaka
n

dan

5.

isi Menceritakan

cerita,walau

isi

mungkin

cerita,walau

masih

mungkin

campur aduk masih campur
faktanya.

aduk faktanya
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Tabel 2.5 Perkembangan anak usia 61-72 bulan
Gerakan
Motorik Kasar
1. Berjalan

Gerakan
Motorik
Halus

Komunikasi Pasif

1. Menggunt

1. Menunjukkan

Komunikasi
Aktif
1. Dalam tata

Menolong
Diri
Sendiri
1. Dapat

ringan diatas

ing

berbagai

bahasa

berpa

ujung

bentuk-

bentuk

sudah

kaian

bentuk

ketrampilan

mendekati

sendir

sederhana

dan kemauan

penggunaa

i

.

dibidang

n

secara

jari

kaki (jinjit).
2. Jalan

diatas

papan
keseimbanga
n

2. Meniru
membuat
segi

3. Dapat

pra

tata

akademik

bahasa

lengka

seperti T.K.

orang

p.

dewasa.
2. Dapat

2. Menyi

meloncat

tiga,bentu

sampai

k-bentuk

menanti

gigi

20cm.

simetris.

gilirannya

tanpa

yang tepat

dibant

bentuk

dalam

u.

kaki

wajik,segi

pembicara

berganti-

tiga,segi

an.

ganti

empat.

4. Main lompat 3. Membuat
tali

dengan

4. Menulis
angka.
5. Memberi

3. Memberi

kat

3. Meny
ebran
g

dan

jalan

menerima

denga

keteranga

n

n

selam
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2.5 Lanjutan

warna(ber

at

bagai
bentuk
gambar).

2.1.1.4 Ciri-Ciri Tumbuh Kembang
Tumbuh kembang anak yang sudah dimulai sejak konsepsi sampai
dewasa itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu :
1) Tumbuh kembang adalah proses yang kontinu sejak dari konsepsi sampai
maturitas/ dewasa, yang dipengaruhi oleh factor bawaan dan lingkungan.
2) Terdapat masa percepatan dan masa perlambatan, serta laju tumbuh
kembang yang berlainan organ-organ.
3) Pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi
kecepatannya berbeda antara anak satu dengan yang lainnya.
4) Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi system susunan saraf.
5) Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas
6) Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal
7) Refleks primitif seperti reflek memegang dan berjalan akan menghilang
sebelum gerakan volunteer tercapai. (Soetjiningsih, 2012).
2.1.1.5 Kebutuhan Dasar Tumbuh Kembang Anak (Ngastiyah, 2014).
1) Kebutuhan fisik-biomedis (ASUH) meliputi :
(1) Pangan/gizi
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(2) Perawatan kesehatan
(3) Tempat tinggal yang layak
(4) Kebersihan individu
(5) Sandang/pakaian
(6) Kesegaran jasmani
2) Kebutuhan Sosial / Kasih Sayang (‘ASIH’)
Kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat
(bounding) dan kepercayaan dasar (basic trust) yang dapat
mempengaruhi tumbuh kembang anak, (Ngastiyah, 2014).
3) Kebutuhan Akan Stimulasi Mental (‘ASAH’)
Stimulasi mental merupakan bakal dalam proses belajar pada anak,
stimulasi

mental

ini

mengembangkan

perkembangan

mental,

psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral
etika, agama, kepribadian, dan produktivitas, (Ngastiyah, 2014).
2.1.1.6 Tahapan Pertumbuhan Bayi (Ngastiyah, 2014).
1) Panjang Badan
Penentuan tinggi badan neonates menggunakan istilah panjang
badan, dengan pemahaman bahwa metode pengukuran tinggi badan
dilakukan dengan neonates dengan posisi berbaring.
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2) Berat Badan
Bayi baru lahir cukup bulan, berat badan waktu lahir akan kembali
pada hari ke 10, kenaikan berat badan bayi jika didapatkan gizi yang
baik.
3) Ubun-ubun
Kepala bayi dibentuk oleh beberapa lempeng tulang, antara lain
tulang oksipital satu buah dibagian belakang kepala, tulang perietalis
sebanyak 2 buah yang berada dibagian kanan dan kiri, tulang frontalis
sebnayak 2 buah yang berada dibagian depan kepala . tulang-tulang
yang belum tersambung itu terdapat celah yang disebut sutura.
4) Lingkar Kepala
Lingkar kepala waktu lahir ukuran MO :35cm, FOB : 34cm ratarata 34cm. Besarnya lingkar kepala lebih besar dari pada lingkar dada.
5) Gigi
Gigi pertama tumbuh pada umur 5-9 bulan, pada umur 1 tahun
sebagian besar mempunyai 6-8 gigi susu. Selama tahun kedua gigi
tumbuh lagi 8 buah, sehingga jumlah seluruhnya sekitar 14-16 gigi,
dan pada umur 2,5 tahun sudah terdapat 20 gigi susu.
2.1.1.7 Tahap Pertumbuhan Anak (Nursalam, 2009)
1) Berat Badan
(1) Usia 3-12 bulan : BB Ideal (kg) – (Usia dalam bulan + 9) : 2
(2) Usia 1-6 tahun : BB Ideal (kg) – (Usia dalam tahun x 2) + 8
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(3) Usia 7-12 tahun : BB Ideal (kg) – (Usia dalam tahun) x 7-5) : 2
2) Tinggi Badan
(1) Bayi baru lahir : sekitar 50 cm
(2) Bayi hingga 1 tahun : 1,5 x tinggi badan saat lahir
(3) Umur 4 tahun : 2 x tinggi badan saat lahir
(4) Umur 6 tahun : 1,5 x tinggi badan pada usia 1 tahun
(5) Umur 13 tahun : 3x tinggi badan pada usia 1 tahun
(Nurvita Indarini, 2017)
3) Lingkar Kepala
(1) Pemahaman per tahun 2 cm
(2) Usia 2 tahun : 49-50 cm
4) Lingkar Lengan Atas
(1) Bila lingkar lengan <12 cm : termasuk gizi buruk
(2) Bila lingkar lengan 12-13,5 cm : termasuk gizi kurang
(3) Bila lingkar lengan >13,5 cm : termasuk gizi normal
(4) Gizi buruk : 7-12,5 cm
5) Lingkar Dada
(1) Pengukuran dilakukan pada saat bernafas biasa.
(2) Pengukuran lingkar dada dilakukan dengan posisi berdiri pada
anak yang lebih besar
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6) Gigi
(1) Usia 6 bulan tumbuh gigi dengan bagian bawah (gigi seri tengah)
biasanya tumbuh lebih dulu, baru kemudian gigi lainnya akan
mulai tumbuh setelah satu atau dua bulan.
(2) Biasanya gigi seri samping muncul sekitar usia 10-12 tahun,
pertama di bagian bawah dan kemudian gigi atas. Geraham
pertama muncul pada usia 12-16 bulan. Di ikuti oleh gigi taring.
Geraham kedua biasanya muncul terakhir dan sederet gigi susu
seharusnya sudah tumbuh semua di usia 2-3 tahun.
2.1.1.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Dan Perkembangan
Menurut Ngastiyah (2014)
1) Faktor Genetik
Faktor genetic merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir
proses tumbuh kembang anak. Melalui instruksi genetic yang
terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan
kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Ditandai dengan intensitas dan
kecepatan

pembelahan,

derajat

sensitivitas

jaringan

terhadap

rangsangan, umur pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang.
2) Faktor Lingkungan
Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai
atau tidaknya potensi bawaan. Lingkungan yang cukup baik akan
memungkinkan tercapaina potensi bawaan, sedangkan yang kurang
baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan
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“bio-fisiko-psiko-spiritual” yang mempengaruhi individu setiap hari,
mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya (Depkes RI, 2011).
3) Lingkungan Postnatal
(1) Budaya lingkungan : budaya dimasyarakat yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan anak budaya lingkungan dapat
menentukan

bagaimana

seseorang

atau

masyarakat

mempersepsikan pola hidup sehat.
(2) System

ekonomi

:

ekonomi

juga

dapat

mempengaruhi

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan keluarga yang
memiliki sosial ekonomi tinggi tentunya pemenuhan kebutuhan
gizi cukup baik dibandingkan anak dengan keluarga yang memiliki
status sosial ekonomi rendah.
(3) Nutrisi : salah satu komponen penting yang paling penting dalam
menunjang

keberlangsungan

proses

pertumbuhan

dan

perkembangan. Menurut Arif (2009), dalam nutrisi terdapat
kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk mempertumbuhkan dan
perkembangan antara lain:
(1)) Energi
Banyak sedikitnya asupan energi atau kalori sangat
berperan terhadap laju pembelaan sel dan pembentukan struktur
organ tubuh. jumlah energy yang dianjurkan dihitung berdasarkan
jumlah konsumsi energy yang dibutuhkan anak. Karbohidrat
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merupakan salah satu sumber energy utama selain protein dan
lemak.
(2)) Protein
Salah satu sumber energy dan zat pembangunan yang
dibutuhkan anak untuk pembuatan sel baru dan merupakan
pembentukan berbagai struktur organ tubuh.
(3)) Asam lemak dan omega-3
Salah satu asam lemak esensial yang berfungsi untuk
memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh dan melunakkan
membrane sel darah merah serta mencegah terjadinya pergeseran
pembuluh darah merah.
(4)) Vitamin A
Pada

anak

terjadi

defesiensi

vitamin

A

dapat

mengakibatkan hambatan pertumbuhan.
(5)) Vitamin D
Mengkonsumsi vitamin D dapat meningkatkan penyerapan
kalsium dan pertumbuhan kerangka tubuh.
2.1.1.9 Perkembangan Sosial Anak, Menurut Wong (2008).
1) Paska Lahir
Anak lebih suka ditinggal tanpa diganggu. Merasa senang waktu
berkontak erat dengan tubuh ibu. Menangis keras apabila merasa tidak
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enak, tetapi bila didekap erat atau diayun dengan lembut anak akan
berhenti menangis.
2) Usia Satu Sampai Tiga Bulan (1-3 Bulan)
Merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arahnya bila ibu
mendekat. Terus menerus mengamati setiap gerakan orang yang
berada didekatnya. Berhenti menangis bila diajak bermain atau bicara
oleh siapa saja yang bersikap ramah.
3) Usia Enam bulan (6 Bulan)
Penuh minat terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi
disekitarnya. Jika akan diangkat, anak akan mengulurkan kedua
tangannya. Tertawa kecil bila diajak bermain, walaupun biasanya
bersahabar tetapi tidak langsung menyambut dan memberi respon
terhadap orang yang tidak dikenalnya.
4) Usia Sembilan sampai Dua Belas Bulan (9-12 Bulan)
Pada tahap ini anak sudah mengerti kata tidak, melambaikan
tangan, bertepuk tangan atau menggoyangkan tangan mengikuti
nyanyian. Bermain dengan orang dewasa yang dikenal dan
memperhatikan serta meniru tindakan orang dewasa. Mulai memahami
dan mematuhi perintah yang sederhana.
5) Usia Delapan Belas Sampai Dua Puluh Satu Bulan (18-21 Bulan)
Ketergantungan terhadap orang lain dalam hal bantuan, perhatian
dan kasih saying. Mengertisebagian apa yang dikatakan kepada dirinya
dan mengulangi kata yang diucapkan orang dewasa dan banyak
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bercakap-cakap. Usia 3 tahun sampai 5 tahun anak sudah dapat
berbicara bebas pada diri sendiri, orang lain, bahkan dengan mainanya,
mampu berbicara lancer dan bermain dengan kelompok. Anak kadang
merasa puas bila bermain sendiri untuk waaktu yang lama dan mulai
menyenangi kisah seseorang atau tokoh dalam film.
6) Usia Lima Sampai Enam Tahun (5-6 Tahun)
Anak dapat bergaul dengan semua teman, merasa puas dengan
prestasi yang dicapai, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain dan
dapat mengendalikan emosi (Christianti, 2012).
2.1.1.10 Perkembangan Psikoseksual Anak Menurut Sigmund Freud (Wong, 2009)
1) Fase Oral/Mulut (0-18 bulan)
Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan (oral
grafication). Rasa lapar dan haus terpenuhi dengan menghisap putting
susu ibunya. Kebutuhan-kebutuhan, persepsi-persepsi dan cara
ekspresi bayi secara primer dipusatkan di mulut, bibir, lidah dan organ
lain yang berhubungan dengan daerah mulut. Pada fase oral ini, peran
ibu penting untuk memberikan kasih saying dengan memenuhi
kebutuhan bayi secepatnya. Jika semua kebutuhannya terpenuhi bayi
akan merasa aman, percaya pada dunia luar.
2) Fase Anal (1,5-3 tahun)
Pada fase ini kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus.
Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan berak. Kenikmatan
lenyap setelah berak selesai. Jika kenikmatan yang sebenarnya
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diperoleh anak dalam fase ii ternyata diganggu oleh orang tuannya
dengan mengatakan bahwa hasil produksinya kotor, jijik dan
sebagainya, bahkan jika disertai dengan kemarahan atau bahkan
ancaman yang dapat menimbulkan kecemasan, maka hal ini dapat
menganggu perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu sikap
orang tua yang benar yaitu mengusahakan agar anak merasa bahwa
alat kelamin dan anus serta kotoran yang dikeluarkannya adalah
sesuatu yang biasa (wajar) dan bukan sesuatu yang menjijikkan.
3) Fase Uretral
Pada fase ini merupakan perpindahan dari fase anal ke fase phallus.
Erotik uretral mengacu pada kenikmatan dalam pengeluaran dan
penahanan air seni seperti pada fase anal. Jika fase uteral tidak dapat
diselesaikan dengan baik, anak akan mengembangkan sifat uretral
yang menonjol yaitu persaingan dan ambisi sebagai akibat timbulnya
rasa malu karena kehilangan control terhadap uretra. Jika fase ini dapat
diselesaikan

dengan

baik,

maka

anak

akan

mengembangkan

persaingan sehat, yang menimbulkan rasa bangga akan kemampuan
diri. Anak laki-laki menuru dan membandingkan dengan ayahnya.
4) Fase Phallus (3-5 tahun)
Pada fase ini anak mulai mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan
kakak, adik, atau temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya
merupakan

tempat

yang

memberikan

kenikmatan

ketika

ia

mempermainkan bagian tersebut. Tetapi orang tua sering marah
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bahkan mengeluarkan ancaman bila melihat anaknya memegang atau
mempermainkan kelaminnya.
5) Fase Laten (6-12 tahun)
Pada fase ini anak menggunakan energy fisik dan psikologis yang
merupakan

media

untuk

mengeksplorasi

pengetahuan

dan

pengalamannya melalui aktivitas fisik maupun sosialnya. Pada fase
laten, anak perempuan lebih menyukai teman dengan jenis kelamin
perempuan, dan laki-laki dengan laki-laki. Pertanyaan anak tentang
seks semakin banyak dan bervarian, mengarah pada system reproduksi.
6) Fase Genital (11/13 tahun-18 tahun)
Pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai “titik
akhir”, organ-organ seksual mulai aktif sejalan dengan mulai
berfungsinya hormone-hormone seksual, sehingga pada saat ini terjadi
perubahan fisik dan psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata
adalah pertumbuhan tulang dan perkembangan organ seks serta tandatanda seks sekunder. Remaja putri mencapai kecepatan pertumbuhan
maksimal pada usia sekitar 12-13 tahun, sedangkan remaja putra
sekitar 14-15 tahun (Minarto, 2010).
2.1.1.11 Perkembangan Psikososial Anak, Menurut Erik Erikson (Satara,2011).
1) Tahap 1 : Trust Versus Mistrust (0-1 tahun)
Dalam tahap ini, bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan
dan kehangatan, jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang
anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan
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mengembangkan asa (hope). Jika krisis ego ini tidak pernah
terselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam
membentuk rasa percaya dengan orang lain sepanjang hidupnya, selalu
meyakinkan dirinya bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan
dari dirinya.
2) Tahap II : Autonomy Versus Shame And Doubt (1-3 tahun)
Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki control atas
tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya
untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak
dengan perlakuan yang kasar. Mereka melatih kehendak mereka,
tepatnya otonomi. Harapan idealnya, anak bias belajar menyesuaikan
diri dengan aturan-aturan social tanpa banyak kehilangan pemahaman
awal mereka mengenai otonomi, inilah resolusi yang diharapkan.
3) Tahap III : Intiative Versus Guilt (3-6 tahun)
Pada periode inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan
melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan
ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat
keputusan karena takut berbuat salah. Anak memiliki rasa percaya diri
yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia
dewasa. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka
ketrampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam
hidupnya.
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4) Tahap IV : Industry Versus Inferiority (6-12 tahun)
Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan
kepuasan dari menyelesaikan tugas khususnya tugas-tugas akademik.
Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak
yang dapat memecahkan masalah dan banggakan prestasi yang
diperoleh. Ketrampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Disisi
lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan
tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan
merasa inferior.
5) Tahap V : Identity Versus Role Confusion (12-18 tahun)
Pada tahap ini, terjadi perubahan fisik dan jiwa di masa biologis seperti
orang dewasa sehingga tampak adanya kontra indikasi bahwa di lain
pihak ia dianggap dewasa tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa.
Tahap ini merupakan masa standarisasi diri yaitu anak mencari
identitas dalam bidang seksual, umur dan kegiatan. Peran orang tua
sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun. Adapun
peran kelompok atau teman sebaya tinggi.
6) Tahap VI : Intimacy Versus isolation (masa dewasa muda)
Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi
dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk
membentuk ikatan social yang kuat akan mencuotakan rasa kesepian.
Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka ketrampilan ego yang
diperoleh adalah cinta
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7) Tahap VII : Generavity Versus Stagnation (masa dewasa menengah)
Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai
balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga
melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi
penerus dimasa depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan
generative akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga
dan membosankan. Bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa
ini maka ketrampilan ego yang dimiliki adalah perhatian
8) Tahap VIII : Ego Integrity Versus Despair (masa dewasa akhir)
Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa
lalu dan melihat makna, ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa
lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untu
mengintegritasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun
tahun. Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan
munculnya rasa putus asa (Riendravi, 2013)
2.1.1.12 Perkembangan Moral Anak, Menurut Kohlberg.
1) Tingkat Satu : Moralitas Prakonvensional
Ketika manusia berada dalam fase perkembangan mulai dari usia 4-10
tahun yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi
social. Yang mana dimasa ini anak masih belum menganggap moral
sebagai kesepakatan tradisi social.
(1) Tahap 1. Orientasi Kepatuhan Dan Hukuman
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Adalah penalaran moral yang didasari atas hukuman dan
anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk
taat. Dengan kata lain sangat memperhatikan ketaatan dan hukum.
(2) Tahap 2. Memperhatikan Pemuasan Kebutuhan.
Perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan keinginan dan
kebutuhan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain.
2) Tingkat Dua : Moralitas Konvensional
Ketika manusia menjelang dan mulai memasuki fase perkembangan
pada usia 10-13 tahun yang sudah menganggap moral sebagai
kesepakatan tradisi social.
(1) Tahap 3. Memperhatikan Citra Anak yang Baik
Anak dan remaja berperilaku sesuai dengan aturan dan
patokan moral agar dapat memperoleh persetujuan orang dewasa,
bukan untuk menghindari hukuman.
(2) Tahap 4. Memperhatikan Hukum dan Peraturan
Anak dan remaja memiliki sikap yang pasti terhadap wewenang
dan aturan. Hukm harus ditaati oleh semua orang.
3) Tingkat Tiga : Moralitas Pasca Konvensional
Yaitu ketika manusia telah memasuki fase perkembangan yuwana dan
pasca yuwana dari mulai usia 13 tahun ke atas yang memandang moral
lebih dari sekedar kesepakatan tradisi social. Dalam artian disini
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mematuhi peraturan yang tanpa syarat dan moral itu sendiri adalah
nilah yang harus dipakai dalam segala situasi.
(1) Tahap 5. Memperhatikan Hak Perseorangan
Dalam dunia pendidikan itu lebih baiknya adalah remaja dan
dewasa mengartikan perilaku baik dengan hak pribadi sesuai
dengan aturan dan patokan social.
(2) Tahap 6. Memperhatikan Prinsip-Prinsip Etika
Keputusan mengenai perilaku-perilaku social berdasarkan atas
prinsip-prinsip moral, pribadi yang bersumber dari hukum
unibersal yang selaras dengan kebaikan umum dan kepentingan
orang lain.
2.1.1.13 Perkembangan Kognitif Anak, Menurut Piaget (Utomo Pristiadi, 2008).
Perkembangan kognitif atau proses berpikir adalah proses menerima,
mengelola, sampai-sampai memahami info yang diterima. Aspeknya
antara lain intelegensi, kemampuan memecahan masalah serta kemampuan
berfikir logis (Harlimsyah,2007)
1) Periode Sensori Motor (0,2-0 tahun)
Pada periode ini tingkah laku bersifat motoric dan anak menggunakan
system penginderaan untuk mengenal lingkungannyauntuk mengenal
objek.
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2) Periode Pra Operasional (2,0-7,0 tahun)
Pada periode ini anak bias melakukan sesuatu sebagai hasil meniru
atau mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan
simbolisasi.
3) Periode Konkret (7,0-11,0 tahun)
Pada periode ini anak susah mampu menggunakan operasi. Pemikiran
anak tidak lagi didominasi oleh presepsi, sebab anak mampu
memcahkan masalah secara logis (Utomo pristiadi, 2008).
2.2 Konsep Imunisasi
Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit
dengan memasukka sesuatu ke dalam tubuh adar tubuh tahan terhadap
penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang.
2.1.2

BCG (usia 0-3 bulan) dosis 0,5 cc diberikan 1x (IC) : untuk mencegah
terjadinya penyakit Tetanus, Polio, Tifoid, Rabies dan campak

2.1.3

DPT (deptari, pertusis, tetanus) dosis 0,5 cc diberikan 3x (SC) : untuk
mencegah anak terkena penyakit Difteri, Pertusis, dan Tetanus

2.1.4

Polio dosis 2x tetes diberikan 4x secara oral : untuk mencegah penyakit
Polio atau lumpuh layu

2.1.5

Campak dosis 0,5 cc diberikan 1x usia 9 bulan : untuk menegah terjadinya
penyakit Campak, Gondongan dan Rubella
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2.1.6

Hepatitis : dosis 0,5 cc diberikan 3x (SC) : untuk melindungi anak dari
virus Hepatitis B, yang dapat menyebabkan kerusakan hati hingga
kematian.

2.1.7

Lain-lain : imunisasi selain PPI

2.2 Dampak Hospitalisasi
Hospitalisasi merupakan suatu proses yang memiliki alasan yang
berencana atau darurat sehingga mengharuskan anak untuk tinggal di rumah
sakit, menjalani terapi perawatan sampai pemulangannya kembali ke rumah.
Selama proses tersebut anak dan orang tua dapat mengalami kejadian yang
menurut beberapa penelitian ditunjukkan dengan pengalaman traumatic dan
penuh dengan stress. Perasaan yang sering muncul yaitu cemas, marah, sedih,
takut, dan rasa bersalah (Wulandari & Erawati,2016).
2.2.1

Dampak Hospitalisasi Terhadap Anak Usia Prasekolah (Nursalam, 2013)

2.2.1.1 Cemas Akibat Perpisahan
Sebagian besar kecemasan yang terjadi pada anak pertengahan sekolah
sampai anak periode prasekolah khususnya anak berumur 6-30 bulan adalah
cemas karena perpisahan. Hubungan anak dan ibu sangat dekat sehingga
perpisahan dengan ibu akan menimbulkan rasa kehilangan terhadap orang
yang terdekat bagi diri anak. Selain itu, lingkungan belum dikenal akan
mengakibatkan perasaan tidak aman dan rasa cemas.
1) Masa Kanak-Kanak Awal
kecemasan akibat perpisahan merupakan stress terbesar yang ditimbulkan
oleh hospitalisasi selama masa kanak-kanak awal. Jika perpisahan tersebut
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dapat dihindari maka anak-anak memiliki kapasitas yang luar biasa untuk
menghadapi stress lainnya. Mereka dapat menunjukkan rasa tidak senang
pada saat orang tua kembali atau pergi dengan sikap;menolak mematuhi
dengan rutinitas yang biasa dilakukan pada waktu makan, menjelang tidur,
atau toileting atau mengalami regresi ke tingkat perkembangan yang lebih
primitif.
2) Masa Kanak-Kanak Akhir dan Remaja
Secara umum anak usia sekolah lebih mampu melakukan koping terhadap
perpisahan, setres dan seringkali disertai akibat penyakit atau hospitalisasi
dapat meningkatkan kebutuhan mereka akan keamanan dan bimbingan dari
orangtua. Anak-anak usia sekolah pertengahan dan akhir dapat lebih bereaksi
terhadap perpisahan dengan aktivitas mereka yang biasa dan teman sebaya
daripada ketidakhadiran orang tua.
2.2.1.2 Kehilangan Kendali
Anak yang mengalami hospitalisasi biasanya mengalami kehilangan
control. Hal ini terlihat jelas dalam perilaku anak dalam hal kemampuan
morotic, bermain, melakukan hubungan interpersonal, melakukan aktivitas
hidup sehari-hari, dan komunikasi. Akibat sakit dan dirawat dirumah sakit,
anak akan kehilangan kebebasan pandangan ego dalam mengembangkan
otonominya. Ketergantungan merupakan kaarateristik anak dari peran
terhadap sakit.
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1) Bayi
Bayi sedang mengembangkan ciri kepribadian sehat yang paling penting yaitu
rasa percaya. Rasa percaya dibangun melalui pemberian kasih sayang yang
terus menerus dari orang yang mengasuhnya. Bayi berusaha mengendalikan
lingkungannya dengan ungkapan emosional seperti menangis atau tersenyum.
2) Anak Prasekolah
Anak prasekolah juga menderita akibat kehilangan kendali yang disebabkan
oleh restriksi fisik, perubahan rutinitas, dan ketergantungan yang harus
dipatuhi. Akan tetapi, kemampuan kognitif spesifik mereka, yang
membuatnya yang kehilangan kendali.
3) Anak Usia Sekolah
Anak usia sekolah biasanya rentan terhadap kejadian-kejadianyang dapat
mengurangi rasa kendali dan kekuatan mereka. Perubahan peran keluarga,
ketidakmampuan fisik, takut terhadap kematian, penelantaran atau cedera
permanen, ketidakmampuan untuk menghadapi stress sesuai harapan budaya
yang ada dapat menyebabkan kehilangan kendali.
4) Remaja
Perjuangan remaja memperoleh kemandirian, pengkajian diri, dan kebebasan
berpusat pada pencarian identitas pribadi. Kehilangan kendali juga terjadi
karena berbagai alasan yang telah dibahas pada anak usia sekolah. Akan
tetapi remaja lebih sensitive terhadap kemungkinan kasus kehilangan
kendalin dan ketergantungan jika dibandingkan dengan anak-anak yang lebih
kecil.
2.2.2

Efek Hospitalisasi Pada Anak (Wong, 2009)
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2.2.2.1 Anak Kecil
1) Kecenderungan untuk berpegangan erat dengan orang tua
2) Menuntut perhatian orangtua
3) Sangat menentang perpisahan
4) Ketakutan baru ( misalnya mimpi buruk)
5) Rewel terhadap makanan
6) Menarik diri dan pemalu
2.2.2.2 Anak Yang Lebih Tua
1) Dingin secara emosional, dilanjutkan dengan ketergantungan pada
orangtua yang intens dan menuntut
2) Marah pada orangtua
3) Cemburu dengan orang lain
2.2.3

Reaksi Orangtua Terhadap Hospitalisasi
Pada awalnya orangtua dapat bereaksi dengan tidak percaya, terutama
jika penyakit tersebut muncul secara tiba-tiba dan serius. Setelah realisasi
penyakit, orang tua bereaksi dengan marah atau merasa bersalah. Orangtua
dapat mempertanyakan kelayakan diri mereka sendiri sebagai pemberi
perawatan terhadap anaknya. Takut, cemas, dan frustasi merupakan
perasaan yang banyak diungkapkan oleh orangtua. Takut dan cemas
berkaitan dengan keseriusan penyakit dan jenis prosedur medis yang
dilakukan. Perasaan frustasi berkaitan dengan kurangnya informasi tentang
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prosedur dan pengobatan. Orangtua akhirnya dapat bereaksi dengan
beberapa tingkat depresi.(Wong, 2009).
2.2.4

Konsep Solusi

2.2.4.1 Mencegah Dampak Perpisahan ( Ambarwati,2015)
1) Rooming In
Berarti orang tua dan anak tinggal bersama. Jika tidak bisa, sebaiknya
orang tua dapat melihat anak setiap saat untuk mempertahankan
kontak/ komunikasi orang tua dan anak.
2) Partisipasi Orang Tua
Orang tua diharapkan dapat berpatisipasi dalam merawat anak yang
sakit, terutama dalam perawatan yang bisa dilakukan. Perawat dapat
memberikan kesempatan pada orang tua untuk menyiapkan makanan
anak atau memandikannya. Dalam hal ini, perawat berperan dalam hal
pendidik kesehatan.
3) Membuat Ruang Perawatan
Ruang perawatan dibuat seperti situasi dirumah dengan mengdekorasi
dinding memakai poster/kartun bergambar sehingga anak merasa aman
jika berada di ruangan tersebut.
2.2.4.2 Meminimalkan Perasaan Kehilangan Kendali
1) Mengusahakan Kebebasan Bergerak
Pembatasan fisik pada anak untuk mempertahankan aliran infus dapat
dicegah apabila anak bersikap kooperatif.
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2) Mempertahankan Kegiatan Rutin Anak
Teknik meminimalkan gangguan dalam melakukan kegiatan seharihari adalah dengan jadwal kegiatan yang terstruktur yang meliputi
suatu kegiatan penting bagi anak, seperti prosedur tindakan, bermain,
serta menonton Tv, jadwal tersebut disusun oleh perawat, orang tua
dan anak bersama-sama.
3) Dorongan Anak Untuk Independen
Anak sebaiknya diberi kesempatan untuk berpatisipasi dalam setiap
kegiatan misalnya, anak diberikan kesempatan untuk memilihn
makanan atau mengatur waktu tidur.
2.2.4.3 Mencegah Perlukaan Tubuh Dan Rasa Sakit
Persiapan anak terhadap prosedur yang menimbulkan rasa nyeri
adalah penting untuk mengurangi ketakutan. Perawat dapat menjelaskan
apa yang akan dilakukan. Misalnya jika anak takut diukur temperaturnya
melalui anus maka hal tersebut dapat dilakukan melalui ketiak. Untuk
mengatasi rasa nyeri dapat dilakukan dengan obat maupun tanpa obat,
misalnya dengan teknik distraksi.
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2.5.3 Konsep asuhan keperawatan
2.5.3.1 Pengkajian
1) Pengumpulan Data
(1) Identitas
Perlu diperhatikan adalah usia. Masalah ISPA diperkirakan sering
terjadi pada anak usia dibawah 2 tahun yang kekebalan tubuhnya lemah
atau belum sempurna. Pada umur 2 tahun atau lebih imunitas aktif mulai
terbentuk. Kebanyakan kasus nisa menimbulkan gejala penyakit yang
dapat berlangsung sampai 14 hari. Status lingkungan dan ekonomi juga
berpengaruh terutama dilihat dari lingkungan rumah, dan kondisi rumah
Wijayaningsih. (2013).
(2) Riwayat Keperawatan
(1)) Keluhan Utama
Anak dengan ISPA memiliki kategori berat dan sangat berat.
Biasanya ditandai dengan batuk dan nafas cepat, stridor, dehidrasi berat,
tidur terus, tidak ada sianosis. Gejala dapat berlangsung sampai 14 hari
(wijayaningsih, 2013).
(2)) Riwayat Penyakit Sekarang, Wijayaningsih (2013).
((1)) mula mula anak akan menjadi batuk, pilek dan tidak memerlukan
pengobatan dengan antibiotik
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((2)) Bila pasien telah pada kategori berat dan sangat berat biasanya batuk
dan nafas cepat, stridor, dehidrasi berat, tidur terus.
(3)) Riwayat Keperawatan Sebelumnya, Wijayaningsih (2013).
Pernah mengalami batuk pilek dan sesak sebelumnya, usia, jenis
kelamin, status gizi, status imunisasi, factor lingkungan.
(4)) Riwayat persalinan
((1)) Pre natal care
Kehamilan yang keberapa, tanggal lahir, gestasi (aterm, premature,
post

matur),

abortus

atau

lahir

hidup,

kesehatan

selama

sebelumnya/kehamilan, dan obat-obat yang dimakan serta imunisasi
((2)) Natal
Lamanya proses persalinan, tempat melahirkan, obat-obatan, penolong
persalinan, penyulit persalinan
((3)) Post natal
Berat badan normal 2,5 Kg – 4 Kg, panjang bandan normal 49 – 52
cm, kondisi kesehatan baik, apgar score, ada atau tidak ada kelainan
kongenital.
(5)) Riwayat Imunisasi
BCG ( usia 0-3 bulan) diberikan sebanyak 1x, DPT ( depteri, pertusis,
tetanus) diberikan 3x, polio diberikan 4x secara oral, campak diberikan 1x
usia 9 bulan, hepatitis diberikan 3x.
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(6)) Riwayat Kesehatan Keluarga, Wijayaningsih (2013).
((1)) Penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga
Ada anggota yang pernah menderita penyakit ISPA, pneumonia, TB
Paru dan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan.
((2)) Lingkungan Rumah Dan Komunitas
Umumnya penyakit ISPA memiliki daerah endemic di kebanyakan
daerah dan wilayah kumuh dan kurang ventilasi, hal ini berkaitan dengan
masalah ekonomi,lingkungan yang mengakibatkan timbulnya ISPA bisa
berhubungan dengan ventilasi, sampah dan debu serta lingkungan dekat
dengan pabrik. Lingkungan yang tidak bersih dapat memicu timbulnya
ISPA didalam tubuh anak.
((3)) Perilaku yang Mempengaruhi Kesehatan
Satu lingkungan dan berkontak dekat dengan penderita penyakit ISPA
atau penyakit pernafasan, sering terpapar debu, kebiasaan merokok,
kebiasaan tidak membuka jendela dan lingkungan rumah lembab serta
kurangnya menjaga kebersihan rumah dapat memicu timbulnya penyakit
ISPA.
(7)) Riwayat Nutrisi (Wijayaningsih, 2013).
Pada pasien ISPA biasanya mengalami penurunan nafsu makan dan
porsi makan tidak habis. Pemberian makan sedikit tapi sering sangat
mengurangi resiko berat badan anak menurun dan terdapat infeksi yang
serius.
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((1)) Cairan : anak dengan dehidrasi ringan diberikan cairan per
invtravena berupa cairan yang berisikan RL.
(3) Pemeriksaan Fisik menurut, Wijayaningsih (2013).
(1)) Sistem Pernafasan (Breating)
Inspeksi : bentuk dada asimetris, pola napas ireguler , irama nafas
tidak teratur, frekuensi pernafasan meningkat, ada retraksi otot bantu
nafas , ada batuk, terdapat secret, mukosa hidung lembab, ada alat
bantu nafas
Palpasi : tidak ada benjolan pada bagian dada, vocal fremitus sama
kanan atau kiri
Perkusi : perkusi thorax sonor
Auskultasi : suara nafas vesikuler
(2)) Sistem Kardiovaskuler (Blood)
Inspeksi : pucat, tidak ada tekanan vena jugularis, tidak ada clubbing
finger, nyeri dada tidak ada
Palpasi : peningkatan nadi, pulsasi kuat, CRT <3 detik, pulsasi kuat di
nadi radialis
Perkusi : normal redup
Auskultasi : irama jantung regular, bunyi jantung S1 S2 tunggal
(3)) Sistem Persyarafan (Brain)
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Inspeksi : compos mentis, GCS 4-5-6, tidak ada kelainan nervus
kranialis, kadang ada kejang, tidak ada nyeri kepala, waktu/jam tidur
normal
Palpasi : tidak ada parese, anesthesia
(4)) Sistem Genitourinaria (Bladder)
Inspeksi : pada laki-laki testis sudah turun terdapat lubang uretra, pada
perempuan labia mayor menutupi labia minor, lubang vagina ada,
BAK terlihat normal coklat.
Palpasi : tidak ada nyeri tekan pada daerah simfisis
(5)) Sistem Pencernaan (Bowel)
Inspeksi : mukosa bibir kering, pada lidah biasanya ditemukan lidah
kotor berwarna putih terutama pada bagian tengah lidah. Hal ini
disebabkan karena terjadinya penurunan nafsu makan pada anak dan
dehidrasi.
Palpasi : tidak ada nyeri tekan pada perut, tidak ada nyeri telan
Perkusi : kembung saat dilakukan perkusi
Auskultasi : terdengar bising usus
(6)) Sistem Muskuluskeletal dan Integumen (Bone dan integumen)
Inspeksi : tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, kulit bersih, kulit
lembab, tidak ada edema
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Palpasi : akral hangat, turgor kulit kembali <3 detik, kelembapan kulit
kering, tidak ada nyeri tekan
(7)) Sistem Penginderaan
Penglihatan : pupil normalnya akan mengecil jika cahaya didekatkan,
konjungtiva normalnya merah muda, sclera adanya icterus/tidak,
penglihatan tajam, pergerakan bola mata simetris atau tidak.
Penciuman : tidak ada secret, penciuman tajam, tidak ada kelainan
Pendengaran : bentuk telinga normal, pendengaran tajam, tidak ada
kelainan
Pengecap : ketajaman perasa normal bisa merasakan ( manis, pahit,
asam, asin)
Peraba : bisa merasakaan benda yang di pegang atau di raba
(8)) Sistem Endokrin
Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, tidak ada pembesaran kelenjar
parotis, hiperglikemia tidak ada, hipoglikemia tidak ada.
2.5.3.2 Analisa data
Dari hasil pengkajian kemudian data terakhir dikelompokkan lalu
dianalisa data sehingga dapat ditarik kesimpulan masalah yang timbul dan dapat
dirumuskan diagnosa masalah.
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2.5.3.3 Diagnosa Keperawatan
1) Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi
2) Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan
produksi secret
3) ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berubungan
dengan keengganan untuk makan
4) Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurang paparan
informasi orang tua terhadap penyakit.
2.5.3.4 Rencana Keperawatan
1) Diagnosa Keperawatan 1
Tabel 2.7 Hipertermi Berhubungan Dengan Proses Infeksi

N
o

Tujuan/Kriteria
Hasil
Tujuan : Setelah

Intervensi
1.

Jelaskan pada

dilakukan

keluarga

tindakan

pasien

keperawatan

tentang

selama 2x24 jam

demam

diharapkan

suhu

tubuh normal 36-

2.

Anjurkan pada
keluarga

37,5oC

untuk

Kriteria hasil :

memberikan

1.

Keluarga

pakaian tipis

Rasional
1. Menambah
informasi
dan
wawasan tentang
demam
pada
keluarga
2. Dengan
menggunakan
baju tipis akan
membantu
menurunkan panas
tubuh klien
3. Dengan
memberikan
cairan yang cukup
akan menghindari
dehidrasi
pada
anak
4. Dengan
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2.

mampu

dan menyerap

menjelaskan

keringat

kembali

R/

tentang

menggunakan

demam

baju tipis akan

Keluarga

membantu

melaporkan

menurunkan

suhu

panas

tubuh

kembali

3.

3.

Keluarga

keluarga

mampu

tetap

mendemonstra

cairan yang cukup

Anjurkan pada
untuk

memberikan

berikan cairan

cara

yang cukup akan

mengompres

menghindari

yang benar

dehidrasi pada anak

Suhu

tubuh

4.

dalam

batas

mengompres yang

normal
37,5oC,
5.

6. Untuk mengontrol
proses
infeksi
pada anak

klien

ulang

Membrane
mukosa

36-

Ajarkan

benar
5.

Observasi

TTV

5. Pemantauan tanda
vital yang teratur
dapat menentukan
perkembangan
perawatan
selanjutnya

tubuh

normal

sikan

4.

dengan

memberikan
kompres
yang
benar, maka akan
terjadi
proses
konduksi/perpinda
han panas dengan
bahan perantara

cara

7. Untuk mengetahui
anak
dehidrasi
atau tidak
8. Untuk mengontrol
infeksi pernapasan
dan menurunkan
panas
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lembab.

6.

6.

Akral hangat

akral,

7.

Warna

kulit

dan

warna

kulit
7.

normal

Observasi

Observasi

membrane mukosa
8.

Kolaborasi

pemberian
antipiretik dan cairan

2.

Tujuan :

1. Jelaskan pada

Keluarga setelah

orang

dilakukan

tentang batuk

keperawatan

berdahak

selama

3x24

2. Untuk membantu
mengencerkan
secret

2. Anjurkan

jam diharapkan

keluarga untuk

jalan

memberi

nafas

kembali efektif
Kriteria hasil :
1.

tua

minum hangat
3. Ajarkan

Keluarga

keluarga

mampu

melakukan

menjelaskan

fisioterapi

kembali

dada

tentang batuk

4. Observasi

1. Memberikan
informasi
dan
wawasan kepada
keluarga tentang
penyakit

cara

3. Untuk
mengeluarkan
secret
dari
tenggorokan
secara mandiri
4. Menghitung dan
mengontrol
perubahan
pada
tanda vital
5. Mengetahui irama
dan pola nafas
6. Mengetahui batuk
masih ada/tidak
7. Membantu
mengencerkan
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2.

Keluarga mau
melaporkan

3.

sputum

nafas, retraksi

berkurang

otot

Keluarga

nafas

mendemonstra

suara

sikan

dan

Tidak

ulang

ada

ada

ada

sputum
7.

Pola

nafas

normal
8.

Irama

naras

reguler
9.

nafas
keluhan

pasien

pemberian
mukolitik

batuk
Tidak

bantu

7. kolaborasi

ronchi
Tidak

pola

6. auskultasi

dada

6.

5. Observasi
irama,

cara fisioterapi

5.

dahak yang kental
sehingga mudah
dikeluarkan

jika produksi

mampu

4.

TTV

Tidak

ada

retraksi

otot
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bantu nafas
3.

10. RR

20-

1.

30x/menit

Jelaskan
tentang
pentingnya

Tujuan

:

dilakukan tindakan

2. Untuk
memperbaiki
nutrisi
yang
kurang pada anak

nutrisi

setelah
2.

Anjurkan

keperawatan

keluarga

selama 3x24 jam

memberi

diharapkan nutrisi

makan sedikit

dapat tercukupi

tapi sering

Kriteria hasil :
1.

3.

makanan

menjelaskan
kembali

4.

tentang nutrisi

secara berkala

Keluarga

5.

melaporkan

membrane mukosa

jika

6.

nafsu

makan

Porsi
habis

Observasi BB

Observasi

Berikan

makan

7.

oral

Kolaborasi
dengan
gizi

4. Mengetahui dan
mengontrol
BB
pada anak jika ada
penurunan
atau
kenaikan BB
5. Mengetahui bila
anak mengalami
dehidrasi
6. Membuat mulut
anak bersih dan
nyaman
saat
makan dan minum
7. Untuk
memperbaiki dan
menambah nafsu
makan klien

hygiene

membaik
3.

dan

output

mampu

2.

3. Untuk mengetahui
dan
mengontrol
intake dan output

Observasi
intake

Keluarga

1. Memberikan
informasi
dan
wawasan terkait
nutrisi pada anak

tim
dalam
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4.

BB

tidak

mengalami

penentuan
diet

penurunan
5.

Membrane
mukosa
lembab

4.

6.

Mual (-)

7.

Muntah (-)

Tujuan : Setelah
1. Jelaskan pada
dilakukan
keluarga
tindakan
tentang
keperawatan
penyakit yang
1X30

menit
diderita

diharapkan orang
anaknya
tua

memahami

tentang ISPA

2. Jelaskan
tentang

Kriteria hasil
program
1.

Keluarga
mampu
menjelaskan

pengobatan
dan alternative
pencegahan

pengertian
3. Gambarkan
ISPA dengan

1. Menambah
pengetahuan
tentang penyakit
yang
diderita
anaknya
2. Mempermudah
intervensi
3. Memberikan
pemahaman dan
informasi kepada
keluarga tentang
penyakit ISPA
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bahasanya
2.

Keluarga

gejala

yang

biasa

menyebutkan

pada penyakit

kembali

ISPA

tentang

cara yang tepat

penyakit
ISPA
Keluarga
mampu
menyebutkan
kembali
pencegahan
penyakit
ISPA
4.

dan

mampu

penyebab

3.

tanda

Keluarga
pasien
mampu
menyebutkan
kembali
tentang tanda
dan

gejala

muncul

dengan
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ISPA
5.

Keluarga
pasien
mampu
menyebutkan
kembali
tentang
peraawatan
anak

dengan

ISPA

2.5.3.5 Pelaksanaan
Pelaksanaan rencana keperawatan adalah kegiatan atau tindakan yang diberikan
kepada klien sesuai dengan rencana keperawatan yang telah ditetapkan
tergantung pada situasi dan kondisi klien saat itu
Pada diagnosa keperawatan hipertermi berhubungan dengan proses
infeksi penyakit dilakukan tindakan keperawatan selama 3X24 jam dengan
intervensi Observasi tanda-tanda vital, Anjurkan klien/keluarga untuk kompres
pada bagian aksila, Anjurkan klien untuk menggunakan pakaian yang tipis dan
dapat menyerap keringat seperti pakaian dari bahan katun, Kolaborasi dengan
dokter untuk pemberian cairan dan antipiretik.
Pada diagnosa keperawatan Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan
dengan peningkatan produksi secret setelah dilakukan keperawatan selama 3X24
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jam dengan intervensi observasi tanda-tanda vital, Monitor tanda dan gejala
infeksi saluran nafas, Kaji bunyi nafas, kecepatan nafas, Anjurkan keluarga
untuk memberi banyak minum, kolaborasi pemberian obat dengan dokter
Pada diagnosa keperawatan defisit nutrisi berhubungan dengan
keengganan untuk makan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3X24
jam dengan intervensi observasi dan kaji porsi makan, timbang berat badan
klien, anjurkan keluarga memberi makanan sedikit tapi sering, kolaborasi
pemberian makanan dengan tim gizi.
Ansietas berhubungan dengan hospitalisasi dengan tujuan setelah
dilakukan tindakan keperawatan 3X24 jam Intervensi observasi tanda-tanda
ansietas, jelaskan tentang proses penyakit (tanda dan gejala), identifikasi
kemungkinan penyebab, diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin
digunakan untuk mencegah komplikasi, diskusikan tentang therapy ansietas.
2.5.3.6 Evaluasi
Dilaksanakan suatu penilaian terhadap asuhan keperawatan yang telah
diberikan atau dilaksanakan dengan berpegang teguh pada tujuan yang ingin
dicapai. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan
bersihan jalan nafas efektif, pemenuhan kebutuhan nutrisi terpenuhi, suhu dapat
kembali stabil.
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2.2 Kerangka Masalah
Bakteri

virus

jamur

Jalan nafas

Alveoli

respon radang / inflamasi

pengeluaran zat phyrogen

gangguan fungsi pernafasan

psikologi

demam

sputum meningkat

hospitalisasi

MK : Hipertermi

batuk/ pilek

MK : Ansietas

MK : ketidakefektifan
Bersihan jalan nafas
nafsu makan menurun

MK : ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh
Gambar

2.1

Kerangka Masalah Dengan
(Wijayaningsih, 2013)

Diagnose

ISPA

Pada

Anak
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BAB III
TINJAUAN KASUS

Pada bab ini akan disajikan hasi pelaksanaan asuhan keperawatan yang
dimulai dari tahap pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pada tanggal 16 Desember 2019 di ruang inap anak Ashoka RSUD Bangil
Pasuruan.
3.1

Pengkajian

3.1.1

Identitas
Pasien adalah seorang anak laki-laki bernama “An.S” usia 3.5 tahun,

beragama Islam, pasien adalah anak pertama dari Tn. L usia 33 tahun. Pasien
tinggal didaerah Panggung Rejo, orang tua pasien beragama Islam dan pekerjaan
ayah sebagai kuli bangunan dan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga.
3.1.2

Riwayat Keperawatan

3.1.2.1 Keluhan Utama/Alasan MRS : Ibu pasien mengatakan anaknya demam
naik turun sudah 2 hari disertai batuk berlendir dan pilek
3.1.2.2 Riwayat Penyakit Saat Ini : Ibu pasien mengatakan panas, batuk, pilek
sejak 2 hari yang lalu dari tanggal 14 Desember 2019. Hari senin tanggal
16 Desember 2019 jam 12:00 WIB demam naik perlahan-lahan hingga S:
38°c. Kemudian orang tua pasien memberi obat proris dan demam pasien
menurun perlahan lahan, namun demam pasien kembali naik di malam
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hari. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019 orang tua pasien
membawa pasien ke UGD RSUD Bangil Pasuruan pada jam 07:00 WIB,
karena panas pasien > 38°c dan muntah 1 kali, berlendir.
3.1.2.3 Riwayat Penyakit Sebelumnya : Ibu pasien mengatakan anaknya pernah
demam dan kejang dan sakit paru pada usia 13 bulan, ibu pasien
mengatakan anaknya tidak pernah mengalami kecelakaan , ibu pasien
mengatakan anaknya tidak pernah dilakukan operasi, ibu pasien
mengatakan anaknya tidak mempunyai riwayat alergi .
3.1.2.4 Riwayat Persalinan
1) Pre Natal Care
Ibu pasien mengatakan selama hamil kontrol ke bidan 3 kali selama 9
bulan, imunisasi TT 2 kali, tidak ada keluhan selama hamil.
2) Natal
Ibu pasien mengatakan melahirkan normal di Klinik dengan bantuan
bidan, lama persalinan ½ jam dan tidak ada komplikasi setelah
melahirkan
3) Post Natal
Ibu pasien mengatakan keadaan bayinya premature dengan berat badan
2,500 gram dan panjang bayi ibu pasien mangatakan 48cm
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3.1.2.5 Riwayat Imunisasi
Ibu pasien mengatakan anaknya lengkap di lakukan imunisasi di posyandu
desa dan bidan.
3.1.3

Riwayat Kesehatan Keluarga

3.1.3.1 Penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga : ibu pasien
mengatakan keponakannya pernah sakit batuk tidak sembuh selama lebih
dari 2 minggu.
3.1.3.2 Lingkungan rumah dan komunitas : ibu pasien mengatakan rumahnya
dekat dengan tempat pembuangan sampah dan sungai serta ventilasi
kurang.
3.1.3.3 Perilaku yang mempengaruhi kesehatan : ibu pasien mengatakan anaknya
suka jajan sembarangan dan minum es dan jarang membuka jendela, dan
ibu pasien mengatakan jika suaminya merokok.
3.1.4

Riwayat Tumbuh Kembang

3.1.4.1 Berat badan : 10 kg tidak mengalami penurunan, Tinggi badan : 82 cm,
Berat badan normal 3,5x2+8= 15 kg
3.1.4.2 Erupsi gigi pertama : pasien tumbuh gigi pertama usia 3 bulan
3.1.4.3 Tahap Perkembangan Psikososial (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan anaknya meminta sesuatu dengan cara uringuringan, merajuk dan menangis, namun setelah terpenuhi keinginan
keinginan nya itu semua akan segera reda.
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3.1.4.4 Tahap Perkembangan Psikoseksual (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan anak suka memainkan alat kelamin saat mandi dan
kencing.
3.1.4.5 Tahap Perkembangan Motorik Halus (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan anaknya suka mencoret buku dan mewarnai.
3.1.4.6 Tahap Perkembangan Motorik Kasar (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan anaknya suka bermain bola dan bermain layang
layang dengan teman seusia nya.
3.1.4.7 Perkembangan Sosialisasi (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan anaknya bermain aktif dengan anak seusia nya
dengan ceria dan senang.
3.1.4.8 Perkembangan Bahasa (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan anaknya sudah bisa berbicara lancar dan ngoceh.
3.1.4.9 Kemampuan Menolong Diri Sendiri (sesuai usia)
Ibu pasien mengatakan pasien belum bisa memakai pakaian sendiri dan
memakai sepatu sendiri. Tetapi jika menggosok gigi sudah bisa melakukan
sendiri.
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3.1.5

Genogram (3 generasi)

3.5 th

Gambar 3.1 Genogram Keluarga An.S
Keterangan :
: laki-laki

: perempuan

: pasien
........ : tinggal 1 rumah

: ada hubungan
3.1.6

Riwayat Nutrisi

3.1.6.1 Pemberian ASI
Ibu pasien mengatakan pertama kali menyusui saat anaknya lahir. Cara
pemberian ASI terjadwal, Pemberian ASI diberikan sampai anaknya
berusia 3 tahun, ibu pasien mengatakan ASI untuk pertumbuhan anak nya.
3.1.6.2 Pemberian Susu Formula
Ibu pasien mengatakan anaknya tidak diberi susu formula.
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3.1.6.3 Pola Perubahan Nutrisi Tiap Tahap Usia Sampai Nutrisi Saat Ini
Ibu pasien mengatakan saat anaknya berusia 0-5 bulan jenis nutrisi yang
diberikan adalah ASI Ekslusif dan tidak ada keluhan selama pemberian.
Saat berusia 5-12 bulan nutrisi yang diberikan adalah bubur halus dan
tidak ada keluhan selama pemberian. Ibu pasien mengatakan saat ini
anaknya makan nasi kasar, sayur, ayam, tahu tempe dll.
3.1.6.4 Pola Nutrisi Sehari-hari
Ibu pasien mengatakan anaknya dikasih bubur dan nasi kasar dengan
frekuensi makan 3x sehari dan ibu pasien mengatakan anaknya mau makan
dengan ½ porsi, tetapi terkadang hanya 1-2 sendok saja setiap kali makan.
Tidak ada pantangan dan tidak ada keluhan, kadang disuap kadang makan
sendiri, ritual saat makan berdoa terlebih dahulu.
3.1.6.5 Cairan
Ibu pasien mengatakan anaknya sebelum sakit jenis minumannya air putih
dan kadang es, frekuensi minum 4-5x sehari sekitar 1 liter. Saat sakit jenis
minumannya ait putih, frekuensi minum 4-5x sehari sekitar 1,5 liter.
Pemenuhan kebutuhan cairan diberi saat anak minta minum atau kadang
ambil minum sendiri.
Kebutuhan cairan sesuai BB :
10kg x 100ml : 1000 cc sehari
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3.1.7

Riwayat Psikososial

3.1.7.1 Tempat tinggal anak : ibu pasien mengatakan anaknya tinggal bersama ibu
dan ayah nya.
3.1.7.2 Hubungan antar anggota keluarga : ibu pasien mengatakan hubungan antar
anggota keluarga baik
3.1.7.3 Pengasuh anak : ibu pasien mengatakan yang mengasuh anaknya adalah
ibu
3.1.7.4 Persepsi keluarga terhadap penyakit anak : ibu pasien mengatakan tidak
tahu penyakit anaknya, merasa cemas, sesekali bertanya kepada petugas
dan menganggap jika sakit itu sudah takdir Allah SWT.
3.1.7.5 Dampak hospitalisasi
Pasien menangis saat disuntik, rewel, tidak mau di tinggal oleh ibunya,
jika perawat masuk ruangan anak sudah menangis dan kontak mata yang
buruk pada perawat.
3.1.8

Observasi dan Pengkajian Fisik

3.1.8.1 Keadaan Umum Klien : lemah
3.1.8.2 Tanda-Tanda Vital : suhu : 38◦C, nadi : 112x/menit, respirasi 27x/menit
3.1.8.3 Antropometri : tinggi badan 82 cm, berat badan 10 kg, lingkar lengan atas
15 cm, lingkar dada 50 cm, lingkar kepala 48 cm, lingkar perut 47 cm
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3.1.8.4 Sistem Pernafasan
Bentuk dada Asimetris , pola napas Takipnea, suara nafas ronkhi di dada
sebelah kanan, susunan ruas tulang belakang tidak terkaji, vocal fremitus
tidak sama antara kanan dan kiri, retraksi otot bantu nafas tidak ada,
perkusi thorax resonan, alat bantu nafas tidak ada, batuk ada, warna
sputum jernih.
Masalah keperawatan yang muncul adalah : ketidakefektifan bersihan jalan
nafas
3.1.8.5 Sistem Kardiovaskuler
Nyeri dada tidak ada, irama jantung regular, pulsasi kuat posisi teraba di
arteri radialis, bunyi jantung S1 S2 tunggal, CRT <3 detik, cyanosis tidak
ada , clubbing finger tidak ada
3.1.8.6 Sistem Persyarafan
Kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6, tidak ada kejang, tidak ada kaku
kuduk, tidak ada nyeri kepala, tidak ada kelainan nervus cranialis, ibu
pasien mengatakan anaknya tidur siang dirumah selama 2 jam dari jam
13.00 WIB sampai jam 15.00 WIB, tidur malam selama 10 jam dari jam
20.00 WIB sampai jam 05.00 WIB. Pada saat di rumah sakit anaknya tidur
siang selama 3 jam dari jam 09.00 WIB sampai jam 12.00 WIB setelah itu
anaknya tidur lagi jam 14.00 WIB sampai jam 16.00 WIB, tidur malam
selama 8 jam dari jam 22.00 WIB sampai jam 05.00 WIB. Ibu pasien
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mengatakan kebiasaan anaknya sebelum tidur diseka atau cuci kaki dan
ada kesulitan tidur karena batuk pilek.
Masalah keperawatan : Gangguan pola tidur
3.1.8.7 Sistem Genitourinaria
Bentuk alat kelamin normal, uretra normal, alat kelamin bersih, frekuensi
berkemih 2x/hari, warna kuning, bau khas urine, produksi urin 1500 ml/hr
dan menggunakan pampers, tidak ada alat bantu yang digunakan, tidak ada
masalah eliminasi urine
3.1.8.8 Sistem Pencernaan
Mukosa kering, bibir normal, lidah bersih, kebersihan rongga mulut bersih,
kebiasaan gosok gigi 1x sehari, ada kesulitan menelan, saat di inspeksi
bentuk abdomen simetris, saat di palpasi tidak ada nyeri tekan, saat di
perkusi perut pasien kembung, peristaltic 20x/menit, buang air besar
1x/hari, konsistensi lembek, warna coklat, bau khas feses, tempat yang
digunakan pampers, tidak ada pemakaian obat pencahar.
3.1.8.9 Sistem Muskuluskeletal Dan Integument
Kemampuan pergerakan sendi dan tungkai terbatas, kekuatan otot/tonus
otot 4-5-5-5, tidak ada fraktur, tidak ada dislokasi, kulit bersih, akral
hangat, turgor <3 detik, tidak ada oedema.
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3.1.8.10 Sistem Penginderaan
1) mata simetris kanan dan kiri, pupil isokor kanan dan kiri, reflek cahaya
normal kanan dan kiri, konjungtiva merah muda kanan dan kiri, sclera
putih kanan dan kiri, palpebra tidak ada oedema kanan dan kiri, tidak
ada alat bantu, pergerakan bola mata normal kanan dan kiri, mata
sedikit cowong.
2) Hidung : mukosa hidung lembab, ada secret, warna secret bening, tidak
ada alat bantu
3) Telinga : bentuk telinga simetris, ketajaman pendengaran normal
dengan tepuk tangan dan saat dipanggil, tidak ada alat bantu, tidak ada
kelainan lain
4) Perasa : sudah bisa merasakan rasa manis, pahit, asam, manis
5) Peraba : normal dengan cara mengetesnya memegang dan membedakan
garpu sendok.
3.1.8.11 Sistem endokrin
Tidak ada pembesaran kelenjar thyroid, tidak ada pembesaran kelenjar
parotis, tidak ada hiperglikemia, tidak ada hipoglikemia
3.1.9

Pemeriksaan Diagnostic

Tabel 3.4 Pemeriksaan Diagnostic
Hasil lab tanggal 16 Desember 2019
Leukosit

8,59

x10 /uL
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Neutrofil

H 8,9

x10 /uL

Limfosit

L 1,72

x10 /Ul

Neutrofil%

H 78,0

%

Limfosit%

L 15,0

%

Hemoglobin

L 9,34

g/dl

Hematokrit

L 11,09

%

Natrium

L 132,30

mmol/L

Kalsium ion

L 1,070

mmol/L

Keton

Positif I

mg/dl

Bakteri

Positif

3.1.10 Terapi tanggal 16 Desember 2019
Infus RL 500cc/3jam > RL 1000cc/24jam
Injeksi vicilin 3x1/3mg
Injeksi gentamicin 2x20mg
p.o lacbon 1x1hari
p.o omeprazole 2x10mg
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Fungsi obat :
Vicilin : untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang peka
terhadap infeksi saluran nafas
Gentamicin : membunuh sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri,
sehingga infeksi bisa diatasi
Lacbon : untuk pengobatan kasus diare, sembelit dan membantu mengatasi
gangguan gizi pada anak dan bayi
Omeprazole : membantu menyembuhkan kerusakan asam di perut dan
kerongkongan
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Diagnosa Keperawatan
3.2.1 Analisa data
Tanggal

: 16 Desember 2019

Nama pasien

: An. S

Umur

: 3.5 tahun

No.RM

: 004101XX

Tabel 3.1 Analisa Data Pada An.S Dengan Diagnose Medis ISPA Diruang Asoka
RSUD Bangil
No

Data

Etiologi

1.

Ds : ibu pasien mengatakan anaknya sudah 2

Proses
infeksi

Masalah
keperawatan
Hipertermi

hari demam, dan sudah diberi Proris
tetapi masih naik turun
Do : - Akral hangat

2.

-

Mukosa bibir kering

-

Warna kulit normal

-

Suhu : 380C pada Aksila

Ds : ibu pasien mengatakan anaknya batuk
pilek
Do : - secret (+)
- mukosa hidung lembab

Mucus Ketidakefektifa
berlebih
n bersihan
jalan nafas
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- RR : 28x/menit
- Ronkhi (+) di dextra superior
- pola nafas takipnea
- irama nafas tidak teratur
- tidak ada retraksi otot bantu nafas
- tidak ada alat bantu nafas
- terdengar grok-grok

3.

Ds : ibu pasien mengatakan anaknya tidak
mau makan saat MRS

Asupan
diet
kurang

Ketidakseimba
ngan nutrisi
kurang dari
kebutuhan
tubuh

Kurang
paparan
informa
si

Defisien
tingkat
pengethuan

Do : - makan di RS 1-2 sendok

4.

-

Mukosa bibir kering

-

BB saat ini 10 kg

-

BBN 3,5x2+8 = 15 kg

Ds :

ibu pasien mengatakan tidak tahu
tentang penyakit anaknya dan merasa
cemas

Do : - ibu sesekali bertanya kepada petugas
tentang anak nya
Ibu terlihat cemas
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3.2

Diagnosa Keperawatan

3.2.1

Daftar Masalah Keperawatan

3.2.1.1 Hipertermi
3.2.1.2 Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas
3.2.1.3 Kektidakseimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh
3.2.1.4 Defisiensi Tingkat Pengetahuan
3.2.2

Daftar Diagnosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas

3.2.2.1 Hipertermi Berhubungan Dengan Proses Infeksi Ditandai Dengan :
Ds : Ibu Pasien Mengatakan Anaknya Sudah 2 Hari Demam
Do : - Suhu : 38oc Pada Aksila
- Akral Hangat
- Mukosa Bibir Kering
- Warna Kulit Normal
3.2.2.2 Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Berhubungan Dengan Mucus
Berlebihan Ditandai Dengan :
Ds : Ibu Pasien Mengatakan Anaknya Batuk Pilek
Do : - Secret (+)
- Mukosa Hidung Lembab
- Rr : 28x/Menit
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- Ronkhi (+) Di Dextra Superior
- Pola Nafas Takipnea
- Irama Nafas Tidak Teratur
- Tidak Ada Retraksi Otot Bantu Nafas
- Tidak Ada Alat Bantu Nafas
- Terdengar Grok-Grok
3.2.2.3 Ketidakseimbangan

Nutrisi

Kurang

Dari

Kebutuhan

Tubuh

Berhubungan Dengan Asupan Diet Kurang Ditandai Dengan :
Ds : Ibu Pasien Mengatakan Anaknya Tidak Mau Makan Saat Mrs
Do : - Makan Di Rs 1-2 Sendok
- Mukosa Bibir Kering
- Bb Saat Ini 10 Kg
- Bbn 3,5x2+8 = 15 Kg
3.2.2.4 Defisiensi Tingkat Pengetahuan Berhubungan Dengan Kurang Paparan
Informasi Ditandai Dengan :
Ds : Ibu Pasien Mengatakan Tidak Tahu Tentang Penyakit Anaknya
Do : - Ibu Sesekali Bertanya Kepada Petugas Tentang Anak Nya
- Ibu Terlihat Cemas
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3.3

Rencana Tindakan Keperawatan

Tanggal

: 16 Desember 2019

Nama pasien

: An.S

Dx medis

: ISPA

No. RM

: 004101XX

Tabel 3.2 Rencana tindakan keperawatan Pada An.S Dengan Diagnose Medis
ISPA Diruang Asoka RSUD Bangil
No

Tujuan / Kriteria hasil

1.

Setelah

dilakukan

tindakan
selama

keperawatan
3x24

diharapkan

jam,

Intervensi
1. Jelaskan

Rasional
pada 1. Keluarga paham

keluarga pasien

tentang penyakit

tentang demam

anaknya

demam

2. Anjurkan

anak menurun dengan

keluarga

kriteria hasil :

memberikan

1. Keluarga mampu
menjelaskan
kembali tentang

untuk

pakaian
dan

tipis

keringat

keluarga

menggunakan
pakaian tipis akan

menyerap

3. Anjurkan

demam

pada 2. Dengan

membantu
menurunkan
panas tubuh klien

pada 3. Menghindari
untuk

terjadinya

2. Keluarga
tetap

dehidrasi

memberikan

klien

melaporkan
suhu

tubuh
cairan

kembali normal
cukup

yang

pada
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3. Keluarga mampu

4. Ajarkan

cara 4. Dengan

mendemonstrasi

mengompres

memberikan

kan ulang cara

yang benar

kompres,

mengompres

akan

yang benar

proses

4. Suhu
dalam

terjadi

konduksi/perpind

tubuh
batas

normal

maka

36-

ahan

panas

dengan

bahan

perantara

37,50C
5. Observasi ttv

5. Pemantauan dan

5. Akral hangat
mengontrol tanda
6. Warna

kulit

normal
7. Membrane
mukosa lembab

vital
6. Observasi

akral 6. Mengetahui

dan warna kulit
7. Observasi

proses infeksi
7. Mengetahui anak

membrane

mengalami

mukosa

dehidrasi

8. Kolaborasi

8. Untuk

pemberian
antipiretik
cairan

mengontrol
dan

infeksi
pernapasan
menurunkan
panas

dan
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2.

Setelah
tindakan

dilakukan

1. Jelaskan

keperawatan

selama 3x24 jam, di

kepada

1. Keluarga

keluarga tentang

paham

batuk berdahak

tentang

harapkan bersihan jalan

penyakit

kembali efektif dengan

anaknya

kriteria hasil :

2. Membantu
2.

1.

Keluarga

mampu

untuk

pasien

keluarga

Keluarga

melaporkan

untuk
mengencerka

menjelaskan

memberikan
n secret

kembali tentang batuk
2.

Anjurkan kepada

minuman hangat

pasien
produksi

3. Mengeluarkan
3.

Ajarkan keluarga
secret

sputum berkurang

cara

3.

fisioterapi dada

Keluarga

tenggorokan

pasien

secara

mampu

mandiri

mendemonstrasikan
kembali

tentang
4.

fisioterapi dada
4.

Tidak ada batuk

5.

Tidak ada sputum

6.

Tidak ada ronkhi

7.

RR

:

20-

5.

Auskultasi suara

Retraksi

bantu (-)

4. Mengetahui

nafas dan keluhan

batuk masih ada /

pasien

tidak

Observasi ttv

5. mengetahui
perkembangan

30x/menit
8.

dari

melakukan

pasien

otot
6.

Observasi

6. Mengetahui
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9.

Irama

nafas

reguler

retraksi otot bantu

tingkat

nafas dan pola nafas

kedalaman nafas,
irama dan pola
nafas
7. Membantu

7.

Kolaborasi
pemberian

mengencerkan
obat

mukolitik

dahak

yang

kental

sehingga

mudah
dikeluarkan

1.
Setelah

Jelaskan

kepada
1. Keluarga paham

dilakukan
keluarga

3.
tindakan

tentang
tentang

keperawatan

nutrisi

nutrisi
selam

3x24

pada anak

jam,

diharapkan pemenuhan
nutrisi dapat terpenuhi 2.

Anjurkan

untuk
2. Nutrisi

anak

memberikan makan

dengan kriteria hasil :

dapat meningkat
sedikit tapi sering

1.

Keluarga

mampu menjelaskan
kembali

dan tercukupi

pasien
3.

Berikan

oral
3. Membuat

tentang

hygiene
anak bersih dan

nutrisi
2.

mulut

Keluarga

pasien

nyaman

saat

melaporkan

nafsu

makan

dan

4.
makan

anak

Observasi intake

minum
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meningkat
3.

dan output makanan

BB dalam batas

intake dan output

Porsi

makan

habis
5.

mengerti

keseimbangan

normal
4.

4. Agar

anak
5.

Membrane

Observasi

BB 5. Untuk

secara berkala

mengetahui anak

mukosa lembab

mengalami

6.

Mual (-)

penurunan

7.

Muntah (-)

penaikan BB

8.

Kebersihan

gigi 6.

(+)

Observasi

atau

6. Untuk

membrane mukosa

mengetahui anak
dehidrasi

7.

Kolaborasi

7. Memenuhi nutrisi

dengan

ahli

gizi

anak yang kurang

untuk

pemberian

dan memperbaiki

nutrisi sesuai umur

nutrisi

sesuai

umur
Setelah
4.

dilakukan
1.

tindakan

Jelaskan keluarga 1. Menambah

keperawatan
tentang

selama

1x30

penyakit

pengetahuan

menit,
yang

diderita

tentang penyakit

diharapkan orang tua
anaknya
memahami

yang diderita

tentang

ISPA dengan kriteria
hasil :

2.

Jelaskan tentang 2. Mempermudah
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1.

Keluarga mampu

program pengobatan

menjelaskan

dan

pengertian
dengan

ISPA

Keluarga mampu

kembali

Keluarga mampu
menyebutkan
kembali pencegahan
penyakit ISPA
pasien

mampu
menyebutkan
kembali
tanda

tentang
dan

gejala

Keluarga

pasien

ISPA
5.

mampu
menyebutkan
kembali
perawatan
dengan ISPA

3. Memberikan
dan

gejala

yang
pemahaman dan

tentang

Keluarga

Gambarkan tanda

biasa muncul pada

penyebab penyakit

4.

pencegahan

3.

menyebutkan

3.

alternative

bahasanya

sendiri
2.

intervensi

tentang
anak

informasi kepada
penyakit

ispa
keluarga tentang

dengan cara yang
penyakit ispa
tepat
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3.4

Implementasi Keperawatan

Nama pasien : An. S

No.RM: 004101XX

Umur : 3,5 tahun

Tabel 3.3 Implementasi Keperawatan Pada An.S Dengan Diagnose Medis ISPA
Diruang Asoka RSUD Bangil
No.
Dx
1

Tanggal
16-12-

Jam
09.00

2019

Nama/tanda
tangan

Implementasi
1) Menjelaskan
keluarga

pada
tentang

demam
-

Keluarga

pasien

mampu
menjelaskan
kembali

tentang

demam
1

09.30

2) Menganjurkan
keluarga

untuk

memberikan pakaian
yang

tipis

dan

menyerap keringat
-

keluarga

pasien

mengganti
pakaian tipis
1

10.00

3) Mengajarkan
keluarga

cara

mengompres

yang

benar
-

keluarga
mengopres
aksila

di
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1

10.20

4) Menganjurkan pada
keluarga untuk tetap
memberikan

cairan

yang cukup
-

Keluarga
memberi air putih
dan susu

1

5) Mengobservasi TTV

11.40

-

Suhu : 37,5oC

-

Nadi

:

112x/menit
1

11.45

RR : 23x/menit

6) Mengobservasi akral
dan warna kulit
-

Akral

hangat,

warna kulit tidak
kemerahan
1

7) Memberikan obat

12.30

-

Vicilin : ½ mg/iv

-

Gentamicin
20mg/iv

-

P.O Lacbon 1tab

P.O Omeprazole 1tab
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2

16-12-

12.20

1.)

2019

pada

keluarga tentang batuk
-

-

-

-

-

-

-

2

Menjelaskan

12.40

Ibu
pasien
mampu
menjelaskan
tentang
batuk
Ibu
pasien
mampu
menjelaskan pengertian
ISPA dengan bahasanya
sendiri
Ibu
pasien
mampu
menyebutkan penyebab
ISPA yaitu dari bakteri
Ibu
pasien
mampu
menyebutkan 2 dari 3
tanda ISPA pada anak
Ibu mampu menjelaskan
tetang cara penularan
ISPA
yaitu
karena
masuknya
mikroorganisme
(bakteri, virus)
Ibu
pasien
mampu
mendemontrasikan
tentang fisioterapi dada
Ibu pasien melaporkan
batuk pasien berkurang
2.)

Menganjurkan

keluarga
memberikan

untuk
minuman

hangat
•

Orang

tua

memberikan minum
hangat pada anak
4

13.15

3.)

Mengajarkan

cara

fisioterapi dada
•

Keluarga

mengerti

cara fisioterapi dada
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3

13.20

4.) Mengauskultasi suara
nafas dan keluhan pasien
•

Didapatkan

suara

ronkhi

dada

pada

sebelah kanan
3

3

13.22

13.25

5.) Mengobservasi TTV :
•

N : 100 x/menit

•

S : 39,1° C

•

RR : 20 x/menit

6.) Observasi

retraksi

otot bantu nafas,
observasi

pola

nafas
- tidak ada retraksi,
pola nafas vesikuler
3

13.30

7.) Memberikan obat
-Injeksi vicilin ½ mg/iv
-Injeksi gentamicin 20
mg/iv
- P.O Lacbon 1 tab
-P.O Omeprazole 10 mg

1,2

13.35

8.) Menanyakan kembali
pengetahuan

keluarga

pasien dan penyakit anak
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4

3

16-122019

07.20

1.)

Memberikan

oral

hygine

07.30

2.)

Memberikan makan

sedikit tapi sering

3

10.45

3.)

Mengobservasi

intake dan output makanan
• Habis

2-3

sendok

dalam ½ porsi
3

11.30

4.) Mengobservasi
dan

BB

membrane

mukosa
- BB 10kg, membrane
mukosa kering
2,3

11.45

5.) Mengobservasi TTV:
• N : 87 x/menit
• S

: 36,90 C

• RR : 20 x/menit
2

12.00

6.) Kolaborasi

pemberian

obat
-Injeksi vicilin 1/3 mg/iv
-Injeksi gentamicin 20
mg/iv
-P.O Lacbon 1 tab
-P.O Omeprazole 1 tab

91

3

16-12-

12.10

2019

7.)

Observasi

intake

output makanan
• Pasien tidak habis ½
porsi, 1-2 sendok

4

1) Menjelaskan kepada

15.45

keluarga

tentang

penyakit

yang

diderita anaknya
-

Keluarga

mengerti

penjelasan petugas
4

16.00

2) Menjelaskan tentang
program pengobatan
alternative
pencegahan
-

Keluarga

paham

program

program

alternative pencegahan
4

17.15

3) Mengambarkan
tanda

dan

gejala

yang biasa muncul
pada penyakit ISPA
dengan

cara

yang

tepat
-

Keluarga

mengerti

informasi

yang

disampaikan petugas
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1

17-12-

07.30

1) Menganjurkan

2019

keluarga

untuk

memberikan
yang

pakaian

tipis

dan

menyerap keringan
-

Keluarga

pasien

memberikan
yang

pakaian

tipis

dan

menyerap keringat
1

07.45

2) Menganjarkan
keluarga

cara

mengompres

yang

benar
-

Keluarga

mengompres

pada bagian aksila
1

3) Menganjurkan

07.50

pada

keluarga untuk tetap
memberikan

cairan

yang cukup
-

Keluarga

memberikan

minum air putih
2,3

1

08.10

4) Mengobservasi TTV
-

Suhu : 37,8oC

-

RR : 24x/menit

-

Nadi : 126x/menit
5) Mengobservasi

08.15

akral

dan warna kulit
-

Akral hangat dan kulit
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tidak kemerahan
1

2

09.00

17-12-

6) Memberikan obat
-

Vicillin ½ mg/iv

-

Gentamicin 20mg/iv

-

P.O Lacbon 1tab

-

P.O Omeprazole 1 tab

09.30

1) Menganjurkan

2019

keluarga
memberikan minum
hangat
-

Keluarga memberi air
hangat

2

2) Mengajarkan

09.40

keluarga

cara

fisioterapi dada
-

Keluarga mengerti cara
fisioterapi dada

2

09.45

3) Mengauskultasi
suara

nafas

dan

keluhan pasien
-

Didapatkan

suara

ronkhi

dada

pada

sebelah kanan
2

09.50

4) Mengobservasi
retraksi otot bantu
nafas, observasi pola
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nafas
-

Tidak ada retraksi, pola
nafas vesikuler

2

10.00

2

10.05

5) Memberikan obat
6) Menanyakan kembali
pengetahuan
keluarga

tentang

penyakit anak
3

17-12-

1) Menganjurkan

11.00

memberikan

2019

untuk
makan

sedikit tapi sering
-

Keluarga
makan

memberikan
sedikit

tapi

sering
3

11.15

2) Memberikan

oral

hygiene
-

Keluarga

menggosok

gigi pasien teratur
3

11.20

3) Mengobservasi intake
dan output makanan
-

3

11.30

Habis porsi 1-2 sendok

4) Mengobservasi

BB

dan membrane mukosa
- BB

10kg, mukosa

kering
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2

18-12-

13.05

2019

1)

Mengauskultasi

bunyi nafas
• Terdapat ronkhi

1

13.15

2)

Menganjurkan

keluarga

memberikan

minum
• Orang tua mampu
memberikan minum
kepada pasien

3

16.00

3)

Memberikan makan

sedikit tapi sering

1,2

18.00

4) Mengobservasi TTV :
• N : 81 x/menit
• S : 36,2° C
• RR : 20 x/menit

2,3

18.10

5) Kolaborasi

pemberian

obat
-

Injeksi

vicilin

1/3

mg/iv
-Injeksi gentamicin 20
mg/iv
- P.O Lacbon 1 tab
-P.O Omeprazole 1 tab
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3

18.20

6) Mengobservasi

intake

dan output makanan
•

Pasien

tidak

habis ½ porsi, 23 sendok
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1.6

Catatan Perkembangan

Nama pasien : An.S

Umur : 3,5 tahun

No.RM : 004101XX

Tabel 3.4 Catatan Perkembangan Pada An.S Dengan Diagnose Medis ISPA
Diruang Asoka RSUD Bangil
Tanggal Diagnosa keperawatan

Catatan perkembangan

16-12-

Hipertermi

S : ibu mengatakan anak nya

2019

dengan proses infeksi

behubungan

Paraf

demam sudah 2 hari
O

:

-

keluarga

menjelaskan

mampu
kembali

tentang demam
-

Keluarga

mampu

mendemonstrasikan
ulang cara menompres
yang benar
-

Suhu tubuh 38oC di
aksila

-

Membrane

mukosa

kering
-

Akral hangat

-

Warna kulit tidak ada
kemerahan
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A : masalah belum teratasi
P : intervensi dilanjutkan no
2,3,4,5,6,7
16-12-

Ketidakefektifan bersihan S : Ibu pasien mengatakan

2019

jalan nafas berhubungan
dengan mucus berlebih

anaknya batuk dan pilek
O : keluarga pasien mampu
menjelaskan

kembali

tentang batuk
-

Keluarga

pasien

mampu
mendemonstrasikan
kembali

tentang

fisioterapi dada
-

Batuk grok-grok

-

Sputum ada

-

Ronchi

di

Dextra

Superior
-

RR 20x/menit

-

Retraksi otot bantu (-)

-

Irama nafas reguler
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A : Masalah belum teratasi
P : Intervensi dilanjutkan no.
2, 3, 4, 5, 6, 7
16-12-

Ketidakseimbangan nutrisi

2019

kurang
tubuh

dari

kebutuhan
berhubungan

dengan asupan diet kurang

S : Ibu pasien mengatakan di
anaknya tidak mau makan
saat MRS
O : - keluarga pasien mampu
menjelaskan

kembali

tentang nutrisi
- BB 10 kg
- porsi makan habis 1-2 sendok
makan
- membran mukosa kering
- mual muntah (-)
A : masalah belum teratasi
P : intervensi dilanjutkan no
2,3,4,5,6,7
17-12-

Hipertermi berhubungan

2019

dengan proses infeksi

S : ibu mengatakan demam
anaknya sudah tidak terlalu
tinggi
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O : - Suhu tubuh dalam batas
normal 36-37,50C
-

Membrane

mukosa

lembab
-

Akral hangat

-

Warna kulit normal

A : masalah teratasi sebagian
P : intervensi dilanjutkan no
4,5,6,7
17-12-

Ketidakefektifan bersihan

S : Ibu pasien mengatakan

2019

jalan nafas berhubungan

batuk dan pilek anaknya

dengan mucus berlebih

berkurang
O : - batuk berkurang
- produksi sputum berkurang
- rokhi (-)
- RR 20-30x/menit
- retraksi otot bantu (-)
- irama nafas reguler
A : Masalah teratasi sebagian
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P : Intervensi dilanjutkan no
2,4,5
17-12-

Ketidakseimbangan nutrisi

2019

kurang

dari

tubuh berhu

kebutuhan

S : Ibu pasien mengatakan
anaknya

sudah

mau

makan
O : - BB dalam batas normal
15kg
- porsi makan habis
- mual muntah (-)
A : Masalah teratasi sebagian
P : Intervensi dilanjutkan no
2,3,4,5
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1.7

Evaluasi Keperawatan

Nama pasien : An.S

Umur : 3,5 tahun

No.RM : 004101XX

Tabel 3.5 Evaluasi Keperawatan Pada An.S Dengan Diagnose Medis ISPA
Diruang Asoka RSUD Bangil
Tanggal Diagnosa Keperawatan

Evaluasi

18-12-

Hipertermi

S : ibu mengatakan demam

2019

dengan proses infeksi

berhubungan

Paraf

anak nya sudah tidak terlalu
tinggi
O

:

-

keluarga

menjelaskan

mampu
kembali

tentang suhu tubuh
-

Keluarga
suhu

melaporkan

tubuh

kembali

normal
-

Keluarga

mampu

mendemonstrasikan
ulang cara menompres
yang benar
-

Suhu tubuh dalam batas
normal 36-37,50C

-

Membrane
lembab

mukosa
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-

Akral hangat

-

Warna kulit normal

A : masalah belum teratasi
P : intervensi dihentikan
18-12-

Ketidakefektifan bersihan

2019

jalan

nfas

S : Ibu pasien mengatakan

berhubungan

batuk dan pilek anaknya

dengan mucus berlebih

berkurang
O : - keluarga pasien mampu
menjelaskan

kembali

tentang batuk
- keluarga pasien melaporkan
jika

batuk

pasien

berkurang
-

keluarga

pasien

mampu

mendemonstrasikan
kembali

tentang

fisioterapi dada
- batuk berkurang
- produksi sputum berkurang
- rokhi (-)
- RR 20x/menit
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- retraksi otot bantu (-)
- irama nafas reguler
A : Masalah teratasi
P : Intervensi dihentikan
18-12-

Ketidakseimbangan nutrisi

2019

kurang

dari

kebutuhan

berhubungan
asupan diet kurang

dengan

S : Ibu pasien mengatakan
anaknya

sudah

mau

makan
O : - keluarga pasien mampu
menjelaskan

kembali

tentang nutrisi
- keluarga pasien melaporkan
nafsu

makan

anak

meningkat
- tidak ada kelemahan otot
untuk mengunyah dan
menelan
- BB dalam batas normal
- porsi makan habis
- mual muntah (-)
A : Masalah teratasi
P : Intervensi dilhentikan
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BAB IV
PEMBAHASAN
Pada bab ini dijelaskan kesenjangan antara teori dan asuhan keperawatan
secara langsung pada anak S dengan diagnosa ISPA di ruang Anak Asoka RS
Bangil Pasuruan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi.
4.1

Pengkajian

4.1.1

Identitas Pasien
Pada tahap pengumpulan data, penulis tidak mengalami kesulitan karena

penulis telah mengadakan perkenalan dan menjelaskan maksut penulis yaitu untuk
melaksanakan asuhan keperawatan pada anak sehingga anak dan keluarga terbuka
dan mengerti serta kooperatif.
Pada tinjauan kasus diperoleh data bahwa pasien berusia 3.5 tahun, jenis
kelamin laki-laki. Usia 3.5 tahun dalam perkembangan termasuk dalam usia
balita. Menurut Kemenkes (2013) bahwa anak yang paling rentan terkena ISPA
biasanya terjadi pada anak laki-laki daripada perempuan, kelompok umur yang
terbanyak adalah dibawah 5 tahun karena pada usia tersebut karena kekebalan
tubuhnya lemah atau belum sempurna yang dapat mengakibatkan terjadinya
penyebab penyakit ISPA. Menurut penulis ISPA banyak terjadi pada anak
dibawah 5 tahun dikarenakan system imun dan kekebalan anak belum sempurna
untuk mempertahankan penyakit tertentu.
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4.1.2

Riwayat keperawatan

4.1.2.1 Keluhan utama
Pada tinjauan kasus diperoleh data bahwa demam, batuk berlendir, pilek,
lemas. Peneliti/penulis berpendapat bahwa keluhan yang dirasakan oleh pasien
disebabkan karena proses inflamasi sehingga pasien mengalami demam, batuk
berlendir dan pilek. Pada tinjauan pustaka, Anak dengan ISPA memiliki kategori
berat dan sangat berat. Biasanya ditandai dengan batuk dan nafas cepat, stridor,
dehidrasi berat, tidur terus, tidak ada sianosis. Gejala dapat berlangsung sampai 14
hari (wijayaningsih, 2013).
4.1.2.2 Riwayat penyakit sekarang
Pada tinjauan kasus didapatkan data bahwa ibu mengatakan bahwa
anaknya demam sejak 2 hari lalu naik turun, batuk berlendir, pilek, mual (-).
Peneliti/penulis berpendapat bahwa keluhan yang dirasakan oleh pasien
disebabkan karena terjadinya proses inflamasi yang diakibatkan oleh masuknya
mikroorganisme bakteri dan virus sehingga muncul gejala tersebut. Pada tinjauan
pustaka bahwa riwayat penyakit sekarang terdapat data pasien terinfeksi bakteri
Stafilokokus dan Streptokokus dan mula mula anak akan menjadi batuk, pilek dan
tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotik (Hood Alsagaff, 2008).
4.1.2.3 Riwayat penyakit Dahulu
Pada tinjauan kasus diperoleh data bahwa pasien mengalami kejang
demam dan sakit paru. Peneliti/penulis berpendapat bahwa kejadian ISPA pada
pasien kemungkinan karena pasien pernah mengalami penyakit pada paru-paru
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dan kurangnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pada tinjauan pustaka
menurut Wijayaningsih, (2013) anak yang pernah mengalami gejala seperti batuk,
pilek, sesak sebelumnya lebih rentan terkena penyakit yang sama di kemudian
hari dikarenakan adanya infeksi baru atau adanya bakteri yang tersisa dari infeksi
sebelumnya yang berkembang kembali.
4.1.2.4 Kondisi lingkungan rumah dan komunitas
Pada tinjauan kasus diperoleh data kondisi lingkungan rumah yang dekat
dengan tempat pembuangan sampah dan sungai serta ventilasi yang kurang.
Penulis/peneliti

berpendapat

bahwa

kondisi

lingkungan

inilah

yang

mempengaruhi pasien mengalami penyakit ISPA, yaitu lingkungan yang dekat
dengan TPA dan ventilasi yang kurang serta ada keluarga satu rumah yang
perokok. Pada tinjauan pustaka kondisi lingkungan penyakit ISPA di daerah
endemic yang kebanyakan daerah dan wilayah kumuh dan kurang ventilasi, hal ini
berkaitan dengan masalah ekonomi, lingkungan yang mengakibatkan timbulnya
ISPA bisa berhubungan dengan ventilasi, sampah dan debu, lingkungan yang
dekat dengan pabrik, serta lingkungan yang tidak bersih dapat memicu timbulnya
ISPA didalam tubuh anak, Wijayaningsih (2013).
4.1.2.5 Perilaku yang mempengaruhi kesehatan
Pada tinjauan kasus diperoleh data pasien mengatakan sering jajan
sembarangan dan suka minum es dan jarang membuka jendela. Peneliti
berpendapat bahwa kondisi inilah yang mendukung terjadinya ISPA yakni
minimnya ventilasi rumah. Pada tinjauan pustaka diperoleh berkontak dekat
dengan penderita penyakit ISPA atau penyakit pernafasan, sering terpapar debu,
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satu rumah dengan seorang perokok, kebiasaan tidak membuka jendela dan
lingkungan rumah lembab serta kurangnya menjaga kebersihan rumah dapat
memicu timbulnya penyakit ISPA. Ketika kebiasaan tidak membuka jendela dan
membiarkan lingkungan rumah lembab, akan menyebabkan bakteri terus berada
pada udara dan dihirup oleh anak. Serta berkontak langsung dengan penderita
ISPA menyebabkan bakteri

Stafilokokus dan Streptokokus semakin besar

kemungkinan terjadi penularan kepada anak tersebut lingkungan serta pola
kebiasaan menjadi factor lain terjadi nya penularan, Wijayaningsih (2013).
4.1.2.6 Tumbuh kembang
Pada

Tinjauan

Pustaka

mengkaji

mengenai

pertumbuhan

dan

perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, baik perkembangan emosi dan
social, jika salah satu dari proses tumbuh kembang ada yang tidak terpenuhi maka
pada tahap tumbuh kembang anak akan tidak mencapai target didalam tumbuh
kembang nya. Sedangkan Pada Tinjauan Kasus diperoleh Tahap perkembangan
psikososial (sesuai usia) anak saat ini dalam tahap Intiative Versus Guilt, klien
belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya tetapi klien
masih takut mengambil inisiatif dan keputusan karena takut berbuat salah, seperti
meminta sesuatu tetapi hanya di pendam dan menjadi uring-uringan. Tahap
perkembangan psikoseksual (sesuai usia) Anak S saat ini merasakan bahwa
kelamin merupakan tempat yang memberikan kenikmatan saat memegang dan
memainkannya, dan di benarkan oleh ibu saat anak S mandi dan kencing.
Perkembangan sosialisasi (sesuai usia) Anak sudah berbicara bebas dengan diri
sendiri, orang lain, dan bermain dengan kelompok atau teman sebaya nya di
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lingkungan rumah, Perkembangan bahasa (sesuai usia) Anak sudah bisa berbahasa
Indonesia dengan masih sedikit terbata-bata, dan belajar bahasa Indonesia dan
Jawa dilingkungan sekitarnya.
4.1.2.7 Pola nutrisi
Pada tinjauan pustaka pada pasien ISPA biasanya mengalami penurunan
nafsu makan dan porsi makan tidak habis. Pemberian makan sedikit tapi sering
sangat mengurangi resiko berat badan anak menurun dan terdapat infeksi yang
serius, (Wijayaningsih, 2013). Pada tinjauan kasus Ibu pasien mengatakan
anaknya dikasih bubur dan nasi kasar dengan frekuensi makan 3x sehari dan ibu
pasien mengatakan anaknya mau makan dengan ½ porsi, tetapi terkadang hanya
1-2 sendok saja setiap kali makan. Tidak ada pantangan dan tidak ada keluhan,
kadang disuap kadang makan sendiri, ritual saat makan berdoa terlebih dahulu.
Menurut penulis/peneliti tidak didapatkan kesenjangan dikarenakan pada tinjauan
pustaka dan tinjauan kasus memiliki persamaan yaitu mengalami penurunan nafsu
makan dan porsi makan tidak habis yang akan beresiko mengalami penurunan
berat badan pada anak.
4.1.2.8 Pola cairan
Pada tinjauan pustaka anak dengan dehidrasi ringan diberikan cairan per
invtravena berupa cairan yang berisikan RL, Wijayaningsih (2013). Pada tinjauan
kasus Ibu pasien mengatakan anaknya sebelum sakit jenis minumannya air putih
dan kadang es, frekuensi minum 4-5x sehari sekitar 1,5 liter. Saat sakit jenis
minumannya ait putih, frekuensi minum 4-5x sehari. Pemenuhan kebutuhan
nutrisi diberi saat anak minta minum atau kadang ambil minum sendiri.
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Penulis/peneliti berpendapat pada tinjauan kasus dan tinjauan pustaka memiliki
persamaan yaitu mengalami peningkatan frekuensi pengeluaran cairan atau bisa
dikatakan jika anak tersebut mengalami dehidrasi ringan.
4.1.2.9 Presepsi keluarga terhadap penyakit anak
Pada tinjauan pustaka pada awalnya orangtua dapat bereaksi dengan tidak
percaya, takut dan cemas berkaitan dengan keseriusan penyakit dan jenis prosedur
medis yang dilakukan. Perasaan frustasi berkaitan dengan kurangnya informasi
tentang prosedur dan pengobatan. Orangtua akhirnya dapat bereaksi dengan
beberapa tingkat depresi.(Wong, 2009). Pada tinjauan kasus ibu pasien
mengatakan tidak tahu penyakit anak nya dan menganggap jika sakit itu sudah
takdir Allah SWT. Penulis/peneliti berpendapat bahwa pada tinjauan pustaka dan
tinjauan kasus menemukan persamaan yaitu orang tua mengatakan tidak tahu
penyakit anaknya menimbulkan suatu kasus keperawatan defisien tingkat
pengetahuan yang berhubungan dengan kurang nya paparan informasi.
4.1.2.10 Riwayat imunisasi
Pada tinjauan pustaka anak berusia 0-3 bulan diberikan imunisasi BCG
dengan dosis 0,05 cc diberikan 1 x secara intracutan, sedangkan pada tinjauan
kasus klien sudah diberi imunisasi BCG dengan dosis 0,05 cc diberikan 1 x secara
intracutan dan pasien tidak terdapat efek samping. Pada tinjauan pustaka
imunisasi DPT (deptari, pertusis, tetanus) dengan dosis 0,5 cc diberikan 3x (SC),
sedangkan pada tinjauan kasus klien sudah diberi imunisasi DPT lengkap dengan
dosis 0,5 cc diberikan sebanyak 3x melalui subcutan dan pasien tidak terdapat
efek samping. Pada tinjauan pustaka imunisasi Polio dosis 2x tetes diberikan 4x
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secara oral, sedangkan pada tinjauan kasus klien sudah diberi imunisasi Polio
lengkap dengan dosis 2x tetes dan diberikan 4x secara oral dan tidak terdapat efek
samping. Pada tinjauan pustaka imunisasi Campak dosis 0,5 cc diberikan 1x usia
9 bulan, sedangkan pada tinjauan kasus pasien imunisasi Campak lengkap dengan
dosis 0.5 cc diberikan 1x dan tidak menimbulkan efek samping. Pada tinjauan
pustaka imunisasi Hepatitis dengan dosis 0,5 cc diberikan 3x (SC), sedangkan
pada tinjauan kasus klien imunisasi hepatitis lengkap dengan dosis 0.5cc
diberikan melalui subcutan sebanyak 3x dan tidak menimbulkan efek samping
pada klien tersebut. Penulis/peneliti berpendapat bahwa imunisasi yang dilakukan
oleh pasien lengkap dan tidak ditemukan efek samping yang serius.
4.1.2.11 Pemeriksaan Sistem Pernafasan (Breathing)
Menurut tinjauan pustaka di dapat Inspeksi : bentuk dada asimetris, pola
napas reguler , irama nafas tidak teratur, frekuensi pernafasan normal, tidak ada
retraksi otot bantu nafas , ada batuk, terdapat secret, mukosa hidung lembab,
Palpasi : tidak ada benjolan pada bagian dada, vocal fremitus sama kanan ataas,
Perkusi : perkusi thorax sonor, Auskultasi : suara nafas vesikuler. Sedangkan pada
tinjauan kasus didapatkan pada Bentuk dada Asimetris , pola napas takipnea,
suara nafas ronkhi di dada sebelah kanan, susunan ruas tulang belakang tidak
terkaji, irama nafas tidak teratur, RR : 27xmenit, vocal fremitus tidak sama antara
kanan dan kiri, retraksi otot bantu nafas tidak ada, perkusi thorax resonan, alat
bantu nafas tidak ada, batuk ada, warna sputum jernih. Menurut penulis/peneliti
antara tinjauan pustaka dan kasus ditemukan kesenjangan pada pemeriksaan fisik
sistem pernafasan pada pasien dengan diagnose medis ISPA yaitu pola napas
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takipnea, vocal fremitus kanan dan kiri getarannya tidak sama, perkusi thorax
resonan, ada ronkhi di dada kanan. Karena pasien mungkin mengalami komplikasi
pneumonia, Salah satu komplikasi ISPA adalah terjadinya pneumonia yang
disebabkan oleh bakteri Streptokokus Pneumoniae yang hampir sama dengan
bakteri penyebab ISPA (Depkes, 2007). Menurut penulis/peneliti kesenjangan
tersebut terjadi karena pasien tidak mengalami pneumonia.
4.1.2.12 Pemeriksaan Sistem Kardiovaskuler (Blood)
Pada Tinjauan Pustaka di dapatkan Inspeksi : pucat, tidak ada tekanan
vena jugularis, tidak ada clubbing finger, nyeri dada tidak ada, Palpasi :
peningkatan nadi, pulsasi

kuat, CRT <3 detik, pulsasi kuat di nadi radialis,

Perkusi : normal redup, Auskultasi : irama jantung regular, bunyi jantung S1 S2
tunggal. Sedangkan pada Tinjauan Kasus di dapatkan Nyeri dada tidak ada, irama
jantung regular, pulsasi kuat posisi teraba di arteri radialis, bunyi jantung s1 s2
tunggal, CRT <3 detik, cyanosis tidak ada , clubbing finger tidak ada. Penulis
berpendapat antara tinjauan pustaka dan kasus tidak menemukan kesenjangan
pada pemeriksaan sistem kardiovaskuler pada pasien dengan ISPA.
4.1.2.13 Pemeriksaan Sistem Persyarafan (Brain)
Pada Tinjauan Pustaka didapatkan Inspeksi : Inspeksi : compos mentis, GCS
4-5-6, tidak ada kelainan nervus kranialis, kadang ada kejang, tidak ada nyeri
kepala, Palpasi : tidak ada parese, anesthesia, pada anak yang berusia 3-5 tahun
harus mendapat 10-13 jam tidur dalam sehari. Sedangkan pada tinjauan kasus
kesadaran compos mentis, GCS : 4-5-6, tidak ada kejang, tidak ada kaku kuduk,
tidak ada nyeri kepala, tidak ada kelainan nervus cranialis, ibu pasien mengatakan
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anaknya tidur siang dirumah selama 2 jam dari jam 13.00 WIB sampai jam 15.00
WIB, tidur malam selama 10 jam dari jam 20.00 WIB sampai jam 05.00 WIB.
Pada saat di rumah sakit anaknya tidur siang selama 3 jam dari jam 09.00 WIB
sampai jam 12.00 WIB setelah itu anaknya tidur lagi jam 14.00 WIB sampai jam
16.00 WIB, tidur malam selama 8 jam dari jam 22.00 WIB sampai jam 05.00
WIB. Ibu pasien mengatakan kebiasaan anaknya sebelum tidur diseka atau cuci
kaki dan ada kesulitan tidur karena batuk pilek. Penulis tidak menemukan
kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus.
4.1.2.14 Pemeriksaan Sistem Genitourinaria (Bledder)
Pada tinjauan pustaka di dapatkan data Inspeksi : pada laki-laki testis
sudah turun terdapat lubang uretra, pada perempuan labia mayor menutupi labia
minor, lubang vagina ada, BAK terlihat normal coklat, Palpasi : tidak ada nyeri
tekan pada daerah simfisis. Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan data
Bentuk alat kelamin normal, uretra normal, alat kelamin bersih, frekuensi
berkemih 2x/hari, warna kuning, bau khas urine, produksi urin 1500 ml/hr dan
menggunakan pampers, tidak ada alat bantu yang digunakan, tidak ada masalah
eliminasi urine. Penulis menemukan data pada system perkemihan tidak terdapat
perbedaan antara tinjauan pustaka dan pada tinjauan kasus yaitu tidak ditemukan
penurunan produksi urin hal ini karena kebutuhan cairan pasien selama dirumah
dan dirumah sakit terpenuhi melalui cairan infuse dan intake per oral yaitu pada
saat pasien di RS pasien mendapatkan cairan infuse RL sebanyak 1000cc/24jam
yang sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan cairan menurut BB pasien.
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4.1.2.15 Pemeriksaan Sistem Pencernaan (Bowel)
Pada tinjauan pustaka di dapatkan data Inspeksi : mukosa bibir kering,
pada lidah biasanya ditemukan lidah kotor berwarna putih terutama pada bagian
tengah lidah. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan nafsu makan pada
anak dan dehidrasi, Palpasi : tidak ada nyeri tekan pada perut, terdapat nyeri telan
saat makan, Perkusi : kembung saat dilakukan perkusi, Auskultasi : terdengar
bising usus. Sedangkan pada tinjauan kasus didapatkan Mukosa kering, bibir
normal, lidah bersih, kebersihan rongga mulut bersih, kebiasaan gosok gigi 1x
sehari, ada kesulitan menelan, saat di inspeksi bentuk abdomen simetris, saat di
palpasi tidak ada nyeri tekan, saat di perkusi perut pasien kembung, peristaltic
20x/menit, buang air besar 1x/hari, konsistensi lembek, warna coklat, bau khas
feses, tempat yang digunakan pampers, tidak ada pemakaian obat pencahar.
Penulis/peneliti menemukan adanya kesenjangan antara tinjauan kasus dan
tinjauan pustaka yaitu pada tinjauan kasus perut pasien kembung, dan terdapat
adanya nyeri telan pada pasien yang menyebabkan pasien mengalami penurunan
nafsu untuk makan.
4.1.2.16 Pemeriksaan Sistem Muskuluskeletal dan Integumen (Bone)
Pada tinjauan pustaka di dapatkan data Inspeksi : tidak ada fraktur, tidak
ada dislokasi, kulit bersih, kulit lembab, tidak ada edema, Palpasi : akral hangat,
turgor kulit kembali <3 detik, kelembapan kulit kering, tidak terdapat nyeri tekan.
Sedangkan pada tinjauan kasus di dapatkan Kemampuan pergerakan sendi dan
tungkai terbatas, kekuatan otot/tonus otot 4-5-5-5, tidak ada fraktur, tidak ada
dislokasi, kulit bersih, akral hangat, turgor <3 detik, tidak ada oedema. Menurut
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penulis/Peneliti pada tinjauan teori dan kasus menemukan kesenjangan pada
pemeriksaan fisik muskuluskeletal dan integumen (Bone) yaitu kekuatan
otot/tonus mendapatkan nilai 4-5-5-5 dikarenakan pasien selalu menangis dan
tangan kanan tidak mau digerakkan karena terdapat infus.Jika perawat meminta
tangan pasien digerakkan dan tangan di angkat, anak akan langsung menangis dan
mengatakan sakit.
4.1.2.17 Pemeriksaan Sistem Pengindraan
Pada tinjauan pustaka didapatkan data Penglihatan : pupil normalnya akan
mengecil jika cahaya didekatkan, konjungtiva normalnya merah muda, sclera
adanya icterus/tidak, penglihatan tajam, pergerakan bola mata simetris atau tidak,
Penciuman : tidak ada secret, penciuman tajam, tidak ada kelainan, Pendengaran :
bentuk telinga normal, pendengaran tajam, tidak ada kelainan, Pengecap :
ketajaman perasa normal bisa merasakan ( manis, pahit, asam, asin), Peraba : bisa
merasakaan benda yang di pegang atau di raba. Data tinjauan kasus ditemukan
data mata simetris kanan dan kiri, pupil isokor kanan dan kiri, reflek cahaya
normal kanan dan kiri, konjungtiva merah muda kanan dan kiri, sclera putih kanan
dan kiri, palpebra tidak ada oedema kanan dan kiri, tidak ada alat bantu,
pergerakan bola mata normal kanan dan kiri, mata sedikit cowong, Hidung :
mukosa hidung lembab, ada secret, warna secret bening, tidak ada alat bantu,
Telinga : bentuk telinga simetris, ketajaman pendengaran normal dengan tepuk
tangan dan saat dipanggil, tidak ada alat bantu, tidak ada kelainan lain, Perasa :
sudah bisa merasakan rasa manis, pahit, asam, manis, Peraba : normal dengan cara
mengetesnya memegang dan membedakan garpu sendok. Penulis tidak
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menemukan perbedaan pada tinjauan pustaka bisa merasakan manis,asin pahit dan
asam, tidak ada gangguan pada penglihatan, pendengaran dan penciuman.
4.1.2.18 Pemeriksaan Sistem Endokrin
Pada tinjauan pustaka didapatkan tidak ada pembesaran kelenjar tyroid,
tidak ada pembesaran kelenjar parotis, hiperglikemia tidak ada, hipoglikemia tidak
ada. Pada tinjauan kasus dapat ditemukan data tidak ada pembesaran kelenjar
thyroid, tidak ada pembesaran kelenjar parotis. Penulis/peneliti antara tinjauan
teori dan tinjauan kasus tidak ada kesenjangan pada system endokrin yaitu tidak
terjadi pembesaran kelenjar tiroid dan parotis
4.2

Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang ada pada tinjauan pustaka :
1) Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi
2) Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan
produksi secret
3) ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berubungan
dengan keengganan untuk makan
4) Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurang paparan
informasi orang tua terhadap penyakit.
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Dari empat diagnosa keperawatan pada tinjauan pustaka tidak semua ada di
tinjauan kasus. Terdapat tiga diagnosa keperawatan yang muncul ada tinjauan
kasus yaitu :
1. hipertermi berhubungan dengan proses infeksi
2. ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mucus berlebih
3. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan
asupan diet kurang
4. defistensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurang paparan informasi
Menurut penulis diagnosa yang tidak masuk dalam tinjauan kasus seperti
diagnosa defisien hipertermi diakrenakan suhu tubuh pasien saat penulis
pengkajian mengalami naik turun jika penulis memasukkan akan terjadi data yang
tidak valid.
4.3

Perencanaan
Pada perumusan tujuan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak

ada kesenjangan. Pada tinjauan pustaka perencanaan menggunakan kriteria hasil
yang mengacu pada pencapaian tujuan. Begitu juga dengan tinjauan kasus
perencanaan menggunakan kriteria hasil yang juga mengacu pada tujuan.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan
demam anak menurun dengan kriteria hasil : keluarga mampu menjelaskan
kembali tentang demam, keluarga melaporkan suhu tubuh kembali normal,
keluarga mampu mendemonstrasikan ulang cara mengompres yang benar, suhu
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tubuh dalam batas normal 36-37,50C, akral hangat, warna kulit normal, membrane
mukosa lembab
Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mucus
berlebih. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam dengan tujuan
bersihan jalan nafas efektif. Kriteria hasil : batuk berkurang, produksi sputum
menurun, tidak ada ronchi, RR : 20-30x/menit, tidak ada retraksi otot bantu nafas,
irama nafas regular.
Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan asupan diet kurang. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24
jam dengan tujuan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Kriteria hasil : mafsu makan
membaik, membrane mukosa lembab, bising usus normal 15-35 x/menit.
Defistensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurang paparan
informasi. setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x30menit dengan
tujuan orang tua paham tentang ISPA. Kriteria hasil : keluarga mampu
menjelaskan pengertian ISPA dengan bahasanya sendiri, keluarga mampu
menyebutkan kembali tentang penyebab penyakit ISPA, keluarga mampu
menyebutkan kembali pencegahan penyakit, keluarga mampu menyebutkan
kembaali tentang tanda dan gejala ISPA, keluarga mampu menyebutkan kembali
tentang perawatan anak dengan ISPA.
4.4

Implementasi
Dalam melaksanakan pelaksanaan ada beberapa faktor penunjang yang

menyebabkan semua rencana tindakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal-hal
yang menunjang dalam pelaksanaan asuhan keperawatan itu antara lain : adanya
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kerja sama yang baik dari perawat maupun dokter ruangan dan tim kesehatan
lainnya, tersedianya sarana dan prasarana diruangan yang menunjang dalam
pelaksanaan asuhan keperawatan dan penerimaan yang baik oleh kepala ruangan
dan tim perawatan di ruang Ashoka kepada penulis. Pada tinjauan pustaka dan
tinjauan kasus, implementasi yang sama dengan tinjauan pustaka, sedangkan pada
kasus nyata pelaksanaan telah disusun dan direalisasikan pada klien dan ada
pendokumentasian serta intervensi keperawatan yang nyata dilakukan pada
pasien.
Pada diagnosa keperawatan hipertermi berhubungan dengan proses
infeksi penyakit. Dilakukan observasi tanda-tanda vital, Anjurkan klien/keluarga
untuk kompres pada bagian aksila, Anjurkan klien untuk menggunakan pakaian
yang tipis dan dapat menyerap keringat seperti pakaian dari bahan katun,
Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan dan antipiretik.
Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mucus
berlebih. dilakukan tindakan observasi ttv, monitor tanda dan gejala infeksi
saluran nafas, kaji bunyi nafas,kecepatan nafas, anjurkan keluarga untuk memberi
banyak minum, berikan obat sesuai indikasi dokter pyr batuk 3x1, pyr panas 3x1.
Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan asupan diet kurang. dilakukan tindakan obervasi dan kaji porsi makan,
timbang berat badan klien, anjurkan memberi makanan sedikit tapi sering,
kolaborasi makanan dengan tim gizi.
Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurang paparan
informasi dilakukan tindakan observasi tanda-tanda ansietas, beri penjelasan
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tentang penyakit anaknya, diskusikan perubahan gaya hidup, informasikan tanda
dan gejala yang harus dilaporkan dan kontrol ulang.
Pada pelaksanaan tindakan keperawatan tidak ditemukan hambatan semua
rencana dilaksanakan karena adanya kerjasama yang baik antara keluarga pasien,
perawat dan peneliti serta dukungan dengan peralatan yang memadai diruangan
tersebut.
4.5

Evaluasi
Pada tinjauan pustaka evaluasi belum dapat dilaksanakan karena

merupakan kasus semu sedangkan pada tinjauan kasus evaluasi dapat dilakukan
karena dapat diketahui keadaan pasien dan masalahnya secara langsung.
Pada waktu dilaksanakan evaluasi hipertermi berhubungan dengan proses
infeksi. Suhu badan normal dalam 3x24 jam masalah teratasi dilanjutkan dengan
mengedukasi keluarga pasien untuk memberikan kompres hangat pada
ketiak/aksila atau lipatan tubuh.
Pada diagnose kedua ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan
dengan mucus berlebihan. Bersihan jalan nafas normal dalam 3x24 jam masalah
teratasi dilanjutkan dengan mengedukasi keluarga pasien untuk memberi banyak
minum dan minum obat resep dari dokter puyer batuk pilek.
Pada diagnosa ketiga ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan
tubuh dengan asupan diet kurang. Kebutuhan pasien terpenuhi selama 3x24 jam
tindakan yang tepat dan sebagian berhasil masalah teratasisebagian dilanjutkan
dengan mengedukasi ibu pasien memberi maknaan sedikit tapi sering.
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Pada diagnosa keempat defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan
dengan kurang paparan informasi memerlukan penjelasan selama 1x30menit dan
evaluasi keluarga pasien sedikit mengetahui tentang kondisi anaknya.
Pada akhir evaluasi semua tujuan dicapai karena hasil pengecekan darah
lengkap sudah normal. Hasil evaluasi pada An. S sudah dicapai dan pasien saat ini
sudah pulang
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BAB V
PENUTUP

Setelah penulis melakukan pengamatan dan melaksanakan asuhan
keperawatan secara langsung pada anak dengan kasus ISPA di ruang Ashoka
RSUD Bangil Pasuruan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan
sekaligus saran yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu asuhan
keperawatan anak dengan ISPA.
5.1

Simpulan
Dari hasil uraian yang telah menguraikan tentang asuhan
keperawatan pada anak ISPA, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut:
7.1.1

Pada pengkajian pasien didapatkan batuk, pilek dan demam, batuk dan
pilek diakibatkan karena pembentukan sputum berlebih dan hipertermi
disebabkan karena reaksi inflamasi pada tubuh. Pada waktu sebelum
MRS klien batuk pilek yang disertai demam, suhu 380C dan di beri
obat Proris. Didapatkan pada Bentuk dada Asimetris, pola napas
takipnea, suara nafas ronkhi di dada sebelah kanan, susunan ruas tulang
belakang tidak terkaji, irama nafas tidak teratur, RR : 27xmenit, vocal
fremitus tidak sama antara kanan dan kiri, retraksi otot bantu nafas
tidak ada, perkusi thorax resonan, alat bantu nafas tidak ada, batuk ada,
warna sputum jernih. didapatkan data fokus pasien batuk, terdapat
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secret, suara nafas ronkhi pada dada kanan. Didapatkan data pengkajian
klien tidak nafsu makan, terlihat mukosa bibir kering, BB tidak
mengalami penurunan, tetapi BB tidak sesuai dengan BB Normal
seusia nya. Klien hanya menghabiskan 2-3 sendok makan makanan
yang disediakan. Klien tidak nafsu makan dikarenakan hanya merasa
haus dan terdapat nyeri telan sehingga tidak nyamanuntuk mengunyah
dan menelan.
5.1.2 Masalah keperawatan yang muncul adalah hipertermi, ketidakefektifan
bersihan jalan napas, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan
tubuh, defisiensi tingkat pengetahuan.
5.1.3 Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Setelah dilakukan tindakan
keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan demam anak menurun dengan
kriteria hasil : keluarga mampu menjelaskan kembali tentang demam,
keluarga melaporkan suhu tubuh kembali normal, keluarga mampu
mendemonstrasikan ulang cara mengompres yang benar suhu tubuh dalam
batas normal 36-37,50C, akral hangat, warna kulit normal, membrane
mukosa lembab
Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mucus berlebih.
Setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan tujuan jalan nafas kembali
efektif. Kriteria hasilnya Keluarga melaporkan jika batuk anak nya
berkurang, Keluarga mampu mempraktekkan kembali cara fisioterapi dada,
Tidak ada batuk, Suara nafas normal, Tidak ada retraksi otot bantu nafas,
Irama nafas reguler, ronkhi (-), RR : 20-30x/menit.

124

Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan
dengan asupan diet kurang. setelah dilakukan asuhan keperawatan
pemenuhan nutrisi dapat terpenuhi dengan kriteria hasil : Keluarga paham
tentang nutrisi anaknya, Keluarga melaporkan nafsu makan anak
meningkat, Tidak ada kelemahan otot untuk mengunyah dan menelan, BB
dalam batas normal, porsi makan habis, mual muntah (-).
Defisiensi tingkat pengetahuan berhubungan dengan kurang paparan
informasi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan diharapkan orang tua
memahami tentang ISPA dengan kriteria hasil : Keluarga paham tentang
penyakit anaknya, Keluarga mampu menjelaskan kembali tentang ISPA
dengan bahasanya sendiri, Keluarga mampu menyebutkan kembali tentang
penyebab penyakit ISPA, keluarga mampu menyebutkan kembali
pencegahan penyakit, keluarga mampu menyebutkan kembali tentang
tanda dan gejala, keluarga mampu menyebutkan kembali tentang
perawatan anak dengan ISPA.
5.1.4 Beberapa tindakan mandiri keperawatan pada klien dengan ISPA
menganjurkan keluarga pasien untuk tirah baring, mengompres badan jika
panas, memberikan minum jika haus. Untuk menyelesaikan masalah
tersebut, penulis melibatkan keluarga pasien secara aktif dalam
pelaksanaan asuhan keperawatan karena banyak tindakan keperawatan
yang memerlukan kerjasama antara perawat dan pasien.
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5.1.5 Pada akhir evaluasi semua tujuan dapat dicapai karena adanya kerjasama
yang baik antara pasien, keluarga dan tim kesehatan. Hasil evaluasi pada
An.S sudah sesuai dengan harapan dan masalah teratasi.
7.2 Saran
Bertolak dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :
5.2.1

Bagi Akademis
Memberikan alat, sarana dan fasiliras pelayanan yang memadai agar
semua tindakan dapat dilakukan dengan teori dan mutu pelayanan
kesehatan

5.2.2

Bagi Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit
Meningkatkan sumber daya perawat dan sarana dan prasarana rumah
sakit dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah sakit guna
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga
tercapainya kepuasan bagi klien khususnya dengan ISPA (Infeksi
Saluran Pernafasan Akut)

5.2.3

Bagi Peneliti
Agar berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dalam melakukan asuhan keperawatan

5.2.4

Bagi Profesi Kesehatan Perawat
Sebagai pelaksana asuhan keperawatan hendaknya memberikan
pelayanan kesehatan yang meliputi, bio, psiko, social dan spiritual
dalam melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)
ISPA PADA ANAK
Topik

: Ispa Pada Anak

Hari/Tanggal

: 18 Desember 2019

Waktu

: 60 Menit

Penyuluhan/Pembicara : Alya Ainurokhmah
Peserta/Sasaran

: Keluarga Pasien

Jumlah Peserta

: 2 Orang

Metode

: Ceramah

Media

: Leaflet

A. Tujuan Instruksional Umum
Setelah

mendapatkan

penyuluhan,

sasaran

mampu

memahami

mengaplikasikan materi penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mendapatkan penyuluhan masyarakat mampu:
A. Memahami pengertian ISPA Pada anak
B. Mengenali Penyebab ISPA
C. Memahami tanda-tanda klinis ISPA
D. Mengetahui Patofisiologis.
E. Mengetahui tanda dan gejala ISPA pada anak
F. Mengetahui Penularan ISPA
G. Mengetahui cara Pemeriksaan
H. Mengetahui Komplikasi yang diakibatkan oleh ISPA
I. Mengetahui Penatalaksanaan
J. Mengetahui cara pengobatan ISPA
K. Mengetahui cara penanganan Penyakit ISPA (perawatan dirumahh)

dan
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B. Kegiatan penyuluhan

No
1.

Waktu
5 menit

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan Keluarga

Pembukaan :

- Menjawab salam

- Mengucapkan salam

- Mendengarkan

- Menjelaskan nama dan akademi

- Mendengarkan

- Menjelaskan topik dan tujuan pendidikan - Menjawab
kesehatan
- Menanyakan kesiapan keluarga
2.

25 menit

Pelaksanaan :

- Mendengarkan

1. Penyampaian materi

- Bertanya

- Memahami pengertian ISPA Pada anak
- Mengenali Penyebab ISPA
- Memahami tanda-tanda klinis ISPA
- Mengetahui Patofisiologis.
- Mengetahui tanda dan gejala ISPA pada anak
- Mengetahui Penularan ISPA
- Mengetahui cara Pemeriksaan
- Mengetahui Komplikasi yang diakibatkan
oleh ISPA
- Mengetahui Penatalaksanaan
- Mengetahui cara pengobatan ISPA
- Mengetahui cara penanganan Penyakit ISPA
(perawatan dirumahh)
Memberikan

kesempatan

keluarga

untuk

bertanya mengenai materi yang disampaikan
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3.

10 menit

Evaluasi:
- Menjawab
- Menanyakan Kembali apa itu ISPA

- Meredemonstarasi

- Tanda dan gejala ISPA
- Penyebab ISPA
- Pencegahan ISPA
- Penanganan ISPA
4.

5 menit

Penutup

Mendengarkan

- Menutup pertemuan dengan menyimpulkan Menjawab salam
materi yang telah dibahas
- Memberikan salam penutup
- Pemeriksaan pada anak

C. METODE
1. ceramah
2. tanya jawab

D. MEDIA
1. leaflet
2. flipchart
3. poster

E . EVALUASI
Diharapkan peserta mampu memahami pengertian ISPA tanda – tanda ISPA,
penyebab, pencegahan, penanganan ISPA
yang di anjurkan dan cara pengobatannya.

makanan yang harus dihindari makanan
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LAPORAN PENDAHULUAN
ISPA PADA ANAK

A.

Pengertian ISPA

ISPA sering disalah artikan sebagai infeksi saluran pernapasan atas. Yang
benar ISPA merupakan singkatan dari infeksi Saluran Pernapasan Akut.
ISPA meliputi saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan
bagian bawah.
ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang berlangsung sampai 14 hari,
yang dimaksud dengan Saluran Pernapasan adalah organ mulai dari hidung
sampai gelembung paru, beserta organ-organ disekitarnya seperti : sinus, ruang
telinga tengah dan selaput paru.
Sebagian besar dari infeksi Saluran Pernapasan hanya bersifat ringan
seperti batuk pilek dan tidak memerlukan pengobatan denngan antibiotik,
namun demikian anak akan menderita pneumonia bila infeksi paru ini tidak
diobati dengan antibiotik dapat mengakibatkan kelainan pada sistem
pernapasan terutama infeksi Saluran Pernapasan bagian atas dan bawah, asma
dan ibrokistik, menempati bagian yang cukup besar pada lapangan pediatri.
Infeksi Saluran Pernapasan bagian atas terutama yang disebabkan oleh virus,
sering terjadi pada semua golongan masyarakat pada bulan-bulan musim
dingin.
B.

Etiologi
Etiologi ISPA lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan jamur. Mayoritas
penyebab ISPA adalah virus dengan frekuensi lebih dari 90% untuk ISPA
bagian atas, sedangkan ISPA untuk bagian bawah frekuensinya lebih kecil
(Asrun, 2011). Dalam Harrison’s Principle of Internal Medicine di sebutkan
bahwa penyakit infeksi saluran nafas akut bagian atas mulai dari hidung,

130

nasofaring, sinus paranasalis sampai dengan laring hampir 90% disebabkan
oleh viral, sedangkan infeksi akut saluran nafas bagian bawah hamper 50 %
diakibatkan oleh bakteri streptococcus pneumonia adalah yang bertanggung
jawab untuk kurang lebih 70-90%, sedangkan stafilococcus aureus dan H
influenza sekitar 10-20%. Saat ini telah diketahui bahwa infeksi saluran
pernapasan akut ini melibatkan lebih dari 300 tipe antigen dari bakteri maupun
virus tersebut (Duapri,2012)
Penyebab pada umumnya Saluran Pernapasan ini dimulai dengan
keluhan-keluhan dan gejala-gejala yang ringan. Dalam perjalanan penyakit
mungkin gejala-gejala menjadi lebih berat dan bila semakin berat dapat
jatuh dalam keadaan kegagalan pernapasan dan mungkin meninggal. Bila
sudah dalam kegagalan pernapasan maka dibutuhkan penatalaksanaan
yang lebih rumit, meskipun demikian mortalitas masih tinggi, maka perlu
diusahakan agar yang ringan tidak menjadi lebih berat dan yang sudah
berat cepat-cepat ditolong dengan tepat agar tidak jatuh dalam kegagalan
pernapasan. Tanda-tanda bahaya dapat dilihat berdasarkan tanda-tanda
klinis dan tanda-tanda laboratorium.

C.

Tanda-tanda klinis :
a. Pada sistem respiratorik adalah : tachypnea, nafas tak teratur ( apnea ),
retraksi dinding thorak, nafas cuping hidung, sianosis, suara nafas lemah
atau hilang.
b. Sistem cardial adalah : tachycardia, hypertensi, hypotensi.
c. Sistem cerebral adalah : gelisah, mudah terangsang, sakit kepala, bingung,
kejang, koma. Pada hal umum adalah : letih dan berkeringat banyak.
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D.

PATOFISIOLOGIS
Saluran pernapasan selama hidup selalu terpapar dengan dunia luar
sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif
dan efisien. Ketahanan saluran pernapasan terhadap maupun partikel dan gas
yang ada di udara amat tergantung pada tiga unsur alami yang selalu terdapat
pada orang sehat yaitu keutuhan epitel mukosa dan gerak mukosilia, makrofag
alveoli, dan antibody. Infeksi bakteri mudah terjadi pada saluran nafas yang selsel epitel mukosanya telah rusak akibat infeksi yang terdahulu. Selain itu, halhal yang dapat menggangu keutuhan lapisan mukosa dan gerak silia adalah asp
rokok dan gas SO2
( Polutan utama dalam pencemaran udara ), sindromaimotil, peini.
Antibodi setempat yang ada di saluran nafas ialah lg A. antibodi ini banyak
ditemukan di mukosa. Kekurangan antibodi ini akan memudahkan terjadinya
infeksi saluran pernapasan, seperti yang terjadi pada anak-anak. Penderita yang
rentan ( imunkompkromis ) mudah terkena infeksi ini seperti pada pasien
keganasanyang mendapat terapi sitostatika atau radiasi. Penyebaran infeksi
pada

ISPA

dapat

melalui

jalan

hematogen,

limfogen,

dan

udara

nafas.(Daroham, 2012)

E.

Manifestasi Klinis / Tanda dan Gejala
Gejala klinis ISPA
1. Sistem Respiratorik : nafas cepat, kadang nafas tak teratur, cuping hidung,
sianosis, suara nafas lemah.
2. Sistem Kardial : takikkardia, bradikardia, hipertensi, hipotensi.
3. Sistem Serebral : gelisah, sakit kepala, bingung, papil odema, kejang.
4. Sistem Integumen : Letih dan berkeringat banyak.
Berikut ini adalah gejala ISPA pada anak-anak :
1. Batuk
2. Pilek
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3. Hidung tersumbat atau bersin-bersin
4. Nyeri tenggorokan / nyeri sewaktu menelan
5. Suara serak
6. Demam
7. Sakit kepala, badan pegal-pegal atau nyeri sendi
8. Lesu, lemas
9. Sesak nafas
10. Frekuensi nafas cepat

F.

PENULARAN ISPA
ISPA dibagi menjadi dua jenis, pnemoni dan non-pnemoni. Untuk ISPA
jenis pnemoni penyakit yang sering muncul adalah penyakit di saluran
pernapasan bagian bawah, yaitu silikosis, bisinosis, pneumonokoniosis, dan
TBC paru. Sedangkan, ISPA jenis non-pnomoni yang muncul di saluran
penyakit bagian atas, yaitu flu, athsma, dll. Penyakit ini dapat ditularkan
melalui udara sebagai media perantaranya. Biasanya penyakit di saluran
pernapasan sangat berkaitan dengan kondisi kekebalan tubuh seseorang.
Sehingga bila seseorang dengan kondisi yang sedang baik tidak terkena
penyakit ini, namun untuk yang memiliki kondisi tidak baik akan sangat mudah
terkena penyakit ini, misalnya pada penyakit flu.
Penularan penyakit ISPA memalui udara yang terkontaminasi dan masuk
ke dalam tubuh melalui jalur pernapasan. Pada umumnya, bibit penyakit berada
di udara dalam bentuk aerosol yaitu droplet nuklei dan dust. Droplet nuklei
merupakan sisa dari sekresi saluran pernapasan yang dikeluarkan dari tubuh dan
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melayang di udara, sedangkan dust merupakan campuran antara bibit penyakit
yang melayang di udara. Masih banyak yang tidak tahu, untuk penyakit ISPA
seperti flu, penularan dapat terjadi dengan adanya kontak langsung dengan
penderita, misalnya dengan berciuman. Hal ini dikarenakan, droplet dan air liur
dapat tercampur dan menularkan ke pasangan. Jadi, penularan penyakit ISPA
dapat melalui ciuman atau kontak langsung.(Duapri,2012)

G.

PEMERIKSAAN
ISPA yang ringan umumnya tidak memerlukan pemeriksaan penunjang.
Diagnosis ISPA sering dilakukan secara klinis. Namun apabila terjadi
komplikasi seperti pneumonia berat, biasanya diperlukan pemeriksaan
laboratorium dan rontgen. Pada kondisi tertentu seperti demam yang
berkepanjangan mungkin diperlukan pemeriksaan laboratorium. Diskusikan
dengan dokter anda mengenai pemeriksaan ISPA.

H.

Komplikasi
Komplikasi ISPA yang dapat terjadi diantaranya:
1. Sinusitis
2. Sesak nafas
3. Pneumonia dan pneumonia berat
4. Otitis Media Akut
5. Penyakit Jantung
6. Glomerulonefti yang disebabkan ole Radang Tenggorokan karena infeksi
Streptococcus beta hemolitikus grup A.
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I.

Penatalaksanaan
Penatalaksanaan ISPA meliputi langkah atau tindakan sebagai berikut :
Pencegahan dapat dilakukan dengan :
1. Menjaga keadaan gizi agar tetap baik.
2. Imunisasi.
3. Menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan.
4. Mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA.
Prinsip perawatan ISPA antara lain :
1. Menigkatkan istirahat minimal 8 jam perhari
2. Meningkatkan makanan bergizi
3. Bila demam beri kompres dan banyak minum
4. Bila hidung tersumbat karena pilek bersihkan lubang hidung dengan sapu
tangan yang bersih.
5.

Bila badan seseorang demam gunakan pakaian yang cukup tipis tidak
terlalu ketat.

6. Bila terserang pada anak tetap berikan makanan dan ASI bila anak tersebut
masih menetek

J.

Pengobatan antara lain :
1. Suportif : meningkatkan daya tahan tubuh berupa Nutrisi yang adekuat,
pemberian multivitamin dll.
2. Antibiotik :
Idealnya berdasarkan jenis kuman penyebab
Utama ditujukan pada S.pneumonia,H.Influensa dan S.Aureus
Menurut WHO : Pneumonia rawat jalan yaitu kotrimoksasol, Amoksisillin,
Ampisillin, Penisillin Prokain,
Pnemonia berat : Benzil penicillin, klorampenikol, kloksasilin, gentamisin.
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Bukan pneumonia : tanpa memberikan antibiotik, diberikan perawatan dirumah.
Untuk batuk dapat digunakan obat batuk tradisional atau obat batuk lainnya
yang tidak mengandung zat yang merugikan seperti kodein,dekstrometorfan
antihistamin, bila disertai demam diberikan obat penurun panas yaitu
parasetamol.
Antibiotik lain : Sefalosforin, quinolon dll.
Pemeriksaan Diagnostik
Diagnosis ISPA oleh karena virus dapat ditegakkan dengan pemeriksaan
laboratorium terhadap jasad renik itu sendiri. Pemeriksaan yang dilakukan
adalah

biakan

virus,

serologis,

diagnostik

virus

secara

langsung.

Sedangkan diagnosis ISPA oleh karena bakteri dilakukan dengan
pemeriksaan sputum, biakan darah, biakan cairan pleura.

K.

PENANGANAN PENYAKIT ISPA ( Perawatan Di Rumah )
Banyak penyakit infeksi saluran napas yang dikelompokkan ke dalam
ISPA. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa sebetulnya penyakit infeksi
yang dialami anak kita. Apakah common cold, influenza, atau pneumonia?
Apakah penyakit tersebut disebabkan infeksi virus atau bakteri? Diagnosis
yang spesifik beserta penyebabnya akan menentukan penanganan selanjutnya.
Sebagai contoh, apabila anak kita sakit common cold, maka anak kita cukup
memerlukan istirahat, nutrisi dan minum yang cukup, dan obat penurun panas
bila demam. Namun bila anak kita menderita pneumonia bakterial, maka ia
memerlukan antibiotik dan mungkin juga perawatan di rumah sakit.
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