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ABSTRAK 

Latar belakang : Bronkiolitis merupakan penyakit pernafasan bawah akut yang 
dapat sembuh dengan sendirinya dan hanya memerlukan pengobatan, seperti 
analgesik, antipiretik, dan humiditas.  Pasien anak dengan bronkiolitis terkadang 
memerlukan perawatan yang intensif, apabila komplikasi tidak ditangani akan 
mengakibatkan kefatalan. 

Tujuan : Memberikan pengalaman kepada penulis  dalam penatalaksanaan dan 
pendokumentasian asuhan keperawatan pada pasien anak dengan bronkiolitis. 

Metode : wawancara, observasi, pemeriksaan fisik pada pasien dan melihat pada 
catatan medik yang telah didokumentasikan 

Kesimpulan : Diagnosa yang muncul pada An. A dengan bronkiolitis adalah 
ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan produksi 
mukus dan  penyempitan jalan napas, ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari 
kebutuhan berhubungan dengan peningkatan metabolisme dan output yang berlebih, 
gangguan pola tidur berhubungan dengan distress pernapasan dan ketidakseimbangan 
antara suplai dengan kebutuhan oksigen. 

Kata Kunci : asuhan keperawatan, sistem pernapasan: bronkiolitis, Respiratory 
syncytial virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bronkiolitis adalah infeksi saluran pernapasan paling serius yang 

diderita bayi berusia di bawah 12 bulan, lebih sering disebabkan oleh respiratory 

syncytial virus (RSV). Bronkiolitis adalah alasan paling banyak untuk anak 

dirawat di rumah sakit dalam 6 bulan pertama kehidupannya. 

Berdasarkan data dari Rekam Medis di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta yang menunjukan awal 2012 sampai bulan 

pertengahan bulan Mei 2012  sudah mencapai 6 penderita dan diperkirakan masih 

akan meningkat lagi dari tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis 

mengangkat kasus tersebut sebagai judul karya tulis ilmiah. 

B. Tujuan penulisan 

1. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

Agar perawat dapat memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pernapasan berdasarkan data dan keluhan-keluhan yang di 

dapat dari pasien. 

2. Tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah agar penulis dan  

para pembaca mengetauhi tentang: 

a. Pengertian penyakit bronkiolitis 

b. Etiologi penyakit bronkiolitis 

c. Patofisiologi penyakit bronkiolitis 



 

 

d. Pathway penyakit bronkiolitis 

e. Manifestasi klinis penyakit bronkiolitis 

f. Komplikasi penyakit bronkiolitis 

g. Penatalaksanaan medis dan keperawaatan penyakit bronkiolitis 

h. Pemeriksaan penunjang penyakit bronkiolitis 

i. Pengkajian data dasar penyakit bronkiolitis 

j. Diagnosa keperawatan dan intervensi penyakit bronkiolitis 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian 

Bronkiolitis adalah penyakit infeksi akut saluran pernapasan bawah 

terutama pada bagian bronkiolus yang sebagian besar disebabkan oleh virus RSV 

(Respiratory syncytial virus), dan virus lainnya adalah Adenovirus, virus 

Influenza, virus Parainfluenza, Rhinovirus, serta Mikoplasma pneumonia yang 

banyak terjadi pada anak dibawah usia 2 tahun, yang sebelumnya telah diawali 

dengan ISPA terlebih dahulu. 

 



 

 

2. Pathway 

(Gambar 1.1) 
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3. Komplikasi 

Menurut Mandal (2008)  

1. Pada RSV primer, 1% kasus membutuhkan perawatan di Rumah Sakit. 

2. Komplikasi utama adalah : gagal napas, Apnea,  hipoksia dan 

Bronkiolitis obliterans  

4. Penatalaksanaan Medis 

Tatalaksana bronkiolitis pada bayi bersifat suportif, yaitu 

pemberian oksigen, minimal handling pada bayi, cairan intravena dan 

kecukupan cairan, penyesuaian suhu lingkungan agar oksigen minimal, 

tunjangan respirasi bila perlu dan nutrisi. Setelah itu barulah digunakan 

bronkodilator (Magdalena, 2008 dalam bukunya Nastiti) 

5. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Mansjoer (2008). 

1. Foto dada AP dan lateral  

2. Analisis gas darah  

3. Pemeriksaan deteksi cepat antigen RSV 

B.  Tinjauan Kasus 

1. Pengkajian Keperawatan 

Menurut Suriadi (2010) fokus pengkajian keperawatan pada bronkilotis 

adalah : 

a. Kaji tanda-tanda distress pernapasan selama fase akut 



 

 

b. Kaji adanya suara atau bunyi napas tambahan  

c. Kaji saturasi oksigen melalui oximetry  

d. Kaji tanda-tanda dehidrasi  

e. Kaji adanya batuk yang tidak efektif  

f. Kaji sistem kardiovaskuler  

Dan melakukan pula pengkajian pola kesehatan fungsional menurut 

Gordon. Sebagai data tambahan untuk menegakan diagnosa keperawatan 

2. Konsep Tumbuh Kembang 

Menurut Sigmund Freud anak usia 1 tahun 4 bulan berada pada 

fase anal yaitu : Pada tahap anal (usia 1 sampai 3 tahun) wilayah anal 

menjadi fokus ketertarikan seksual mereka. 

Menurut Sowden pertumbuhan dan perkembangan anak Toddler 

(1-3 Tahun) yaitu : 

1. Karakteristik Fisik 

a. Berat badan : Berat badan toddler bertambah sebesar 2,2 kg pertahun 

b. Tinggi badan : Tinggi badan meningkat kira-kira 7,5 cm per tahun 

c. Lingkar kepala : Lingkar kepala meningkat 2,5 cm per tahun 

B. Diagnosa Keperawatan 

1. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan 

produksi mukus dan penyempitan jalan napas. (Wong, 2008) 

2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan edema bronkiolar dan 

peningkatan produksi mukus yang kental. (Carpenito, 2009) 



 

 

3. Hipertermia berhubungan dengan proses infeksi. (Suriadi, 2010) 

4. Ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan 

dengan peningktan metabolisme dan output yang berlebih. (Carpenito, 

2009) 

5. Resiko kekurang volume cairan berhubungan dengan peningkatan 

metabolisme tubuh dan peningkatan kehilangan melalui ekshalasi. 

(Carpenito, 2009) 

6. Kecemasan keluarga berhubungan dengan penyakit dan atau hospitalisasi 

anak. (Wong, 2008) 

7. Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi cara 

merawat anak di rumah.(Carpenito, 2009) 

BAB III 

TINJAUAN KASUS 

A. Pengkajian Umum Pasien 

Pengkajian dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Mei 2012 di ruang Mina 

kamar 3.6 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Data di peroleh dari 

status pasien, keluarga pasien, pasien dengan metode wawancara dengan keluarga 

dan observasi.  

Identitas pasien bernama An. A, laki-laki. berumur 1 tahun 3 bulan, 

Tanggal masuk Rumah Sakit 9 Mei 2012, no.cm 0223429, di bangsal Mina, 



 

 

dengan diagnosa masuk Bronkiolitis. Sebagai penanggung jawabnya adalah : 

nama Ny. S, umur 36 tahun adalah orang tua (ibu kandung).  Keluhan utama 

adalah pada An. A yang mengalami panas,seseg, batuk, kalau batuk ngekel, 

keluar dahak sehabis batuk, pilek, BAB cair ada sedikit ampas  

B. Analisa Data 

(Tabel.1.5) 

Data Etiologi Problem 
DS : Keluarga pasien mengatakan anak 
seseg, batuk ± 2 minggu yang lalu, kalau 
batuk ngekel, keluar dahak, muntah kalau 
habis batuk, pilek 
DO :  
a. Keadaan Umum : lemah 
b. Kesadaran   : Compos mentis 
c. TTV : N : 120x/menit, S : 38,5ºC, Rr 

: 44x/menit 
d. Batuk ngekel, keluar dahak  
e. Hidung terdapat sekret dan lendir 
f. Terdengar suara wheezing saat 

ekspirasi 
g. Terdengar ronkhi di paru-paru kanan 

di lobus tengah bagian  posterior 
h. Terdapat cuping hidung 

Peningkatan 
produksi mukus 
dan 
penyempitan 
jalan napas 

Ketidakefektifan 
bersihan jalan 
napas 

DS : Keluarga pasien mengatakan anak 
sejak 3 hari yang lalu panas dan BAB cair 
ada sedikit ampas, Keluarga pasien 
mengatakan An. A nafsu makan turun, 
Keluarga pasien mengatakan An. A berat 
badannya turun 1 kg 
DO :   
a. BB : 10 kg 

NCHS menunjukan BB anak diantara 
25-50 persentil. 

b. Makan habis ¼ porsi 
c. BAB lebih dari 3x sehari dan cair ada 

Peningkatan 
metabolisme, 
intake yang 
kurang dan 
output yang 
berlebih 

Resiko 
ketidakseimbang
an nutrisi : 
kurang dari 
kebutuhan tubuh 



 

 

sedikit ampas 
d. BAK belum sejak jam 07.00 WIB 

DS : Ibu mengatakan sejak 2 hari yang 
lalu pasien susah tidur, kalau tidur 
sebentar–sebentar terbangun karena 
kadang seseg atau batuknya, selama di 
rumah sakit karena suasana rumah sakit 
yang ramai dan selalu minta digendong 
ibunya 
DO :  
a. Tidur ± 8 jam perhari 
b. Keadaan Umum : lemah 
c. Kesadaran : Compos mentis 
d. Ada lingkaran hitam dibawah mata 
e. Mata terlihat sayup 
f. Rr : 44x/menit 
g. Terdapat cuping hidung 

Ketidakefektifan 
pola nafas dan 
ketidak 
seimbangan 
antara suplai 
dengan 
kebutuhan 
oksigen. 

Gangguan pola 
tidur 

 

 

C. Intervensi 

1. Dx. 1 intervensi yang dilakukan adalah : 

a. Observasi TTV dan Respirasi 

b. Batasi aktivitas fisik anak 

c. Ajarkan anak dan orang tua pemberian nebulizer yang benar 

2. Dx.2 intervensi yang dilakukan adalah : 

a. Kaji status nutrisi pasien 

b. Lakukan pemeriksaan fisik abdomen pasien 

c. Timbang BB pasien setiap hari 

d. Kaji adanya mual dan muntah 

e. Mengkaji adanya BAB cair atau diare 



 

 

3. Dx.3 intervensi yang dilakukan adalah : 

a. Monitor ttv 

b. Jadwalkan kunjungan pasien 

c. Beri posisi yang nyaman 

 

BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

 

A. Diagnosa Keperawatan Yang Muncul di Kasus  

1. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan 

produksi mukus dan penyempitan jalan napas. (Hockenberry, 2008). 

 Diagnosa ini diprioritaskan menjadi diagnosa utama karena kebutuhan 

dasar fisiologis manusia menurut Maslow yang paling utama yang harus 

segera diatasi adalah oksigenasi. Setelah dilakukan pengkajian pada An. A  

2. Resiko ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan tubuh behubungan 

dengan peningkatan metabolisme, intake yang kurang dan output yang 

berlebih. (Carpenito, 2007).  

 Diagnosa ini ditegakan sebagai diagnosa kedua karena tanda dan 

gejala yang muncul saat tinjauan kasus. Setelah dilakukan pengkajian pada 

An. A. 



 

 

3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan ketidakefektifan pola napas dan 

ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen. (Carpenito, 

2007).  

 Diagnosa ini muncul dalam tinjauan kasus tetapi tidak ada dalam 

tinjauan pustaka dan diangkat oleh penulis dengan mempertimbangkan tanda 

dan gejala yang muncul saat pengkajian langsung pada pasien.  

 

B. Hasil Evaluasi 

1. Diagnosa I 

Evaluasi hasil yang diharapkan diakhir tindakan adalah jalan napas 

kembali efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 x 24 jam 

pada An. A didapatkan hasil teratasi sebagian, dikarenakan dari enam rencana 

tindakan keperawatan hanya lima yang dapat dilakukan, rencana tindakan 

dilanjutkan. 

2. Diagnosa II 

Evaluasi hasil yang diharapkan diakhir tindakan adalah masalah 

nutrisi anak kembali adekuat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan pada 

An. A selama 2 x 24 jam didapatkan hasil teratasi sebagian, rencana tindakan 

dilanjutkan. 

3. Diagnosa III 

Evaluasi hasil yang diharapkan diakhir tindakan adalah anak dapat 

istirahat tidur secara optimal. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selam 3 



 

 

x 24 jam pada An. A didapatkan hasil  masalah gangguan tidur teratasi, 

rencana tindakan dihentikan. 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari asuhan keperawatan pada An. A penulis melakukan tindakan 

selama 3 x 24 jam dan penulis menemukan 3 diagnosa keperawatan yang 

muncul pada An. A yaitu : 

1. Ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan proses infeksi 

dan  penyempitan jalan napas 

2. Resiko ketidakseimbangan nutrisi : kurang dari kebutuhan berhubungan 

dengan peningkatan metabolisme, intake yang kurang dan output yang 

berlebih 

3. Gangguan pola tidur berhubungan dengan ketidakefektifan pola napas dan 

ketidakseimbangan antara suplai dengan kebutuhan oksigen.  

Dari ketiga diagnosa diatas, telah dilakukan tindakan sesuai dengan 

intervensi keperawatan dan kemudian di peroleh hasil semua masalah 

keperwatan teratasi. 

B. Saran 



 

 

1. Bagi Instansi Rumah sakit 

Perlunya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan secara komprehensif, tepat dan cermat. 

2. Bagi  Tenaga Perawat 

Untuk lebih memberikan informasi  dan memberikan pelayanan 

kesehatan secara optimal  

3. Bagi tenaga kesehatan yang lain 

Untuk lebih memberikan informasi dan memberikan pelayanan 

kesehatan yang optimal untuk kesembuhan pasien,  
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