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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Tuberkulosis Paru (TBC) dikenal sebagai masalah kesehatan 

didunia yang paling penting karena sebagian besar kasus TBC ini 95 % terjadi 

kematian.  TBC penyakit infeksi yang sudah sangat lama dikenal manusia, dengan 

dihubungkan  tempat tinggal daerah, serta lingkungan yang padat.  

Tujuan : Untuk memberikan asuhan keperawatan keluarga Tn.S khususnya pada 

Tn.S dengan Tuberkulosis dipuskesmas sangkrah secara komprehensif dan 

diperoleh pengalaman nyata dalam penerapan asuhan keperawatan dengan 

melakukan pengkajian pada keluarga khususnya pada keluarga TBC, 

mengidentifkasi diagnose keperawatan pada keluarga TBC, menyusun intervensi 

keperawatan pada keluarga TBC, melakukan evaluasi keperawatan pada keluarga 

TBC. 

Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selana 1 x 35 menit didapatkan 

hasil pasien sudah mengerti tentang TBC yaitu penyakit yang disebabkan oleh 

kuman, jenis makanan yang dikonsumsi 4 sehat 5 sempurna,pengetahuan tentang 

pencegahan TBC juga meningkat. 

Kesimpulan : Masalah kesehatan yang muncul pada keluarga Tn.S akibat 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, 

ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan penyakit TBC dan untuk 

mencapai keberhasilan keperawatan maka perlu menjalin kerjasama yang baik 

dengan keluarga untuk meningkatkan kesehatan keluarga.  

Kata Kunci : Tuberkulosis (TBC), kurang pengetahuan, kebutuhan nutrisi kurang 

adekuat, terjadinya kekambuhan/penularan. 

  

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuberkulosis  paru (TBC) adalah suatu penyakit infeksi kronik atau akut 

yang menyerang organ paru. TBC ditandai dengan demam, batuk berdarah, sesak 

nafas, nyeri dada, dan malaise (Nugroho 2011:244) 

Berdasarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Surakarta penyakit 

tuberkulosis paru (TBC), masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hasil 

Suvey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2008 menunjukkan bahwa 

tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit 

kardiovaskuler dan penyakit pernafasan. 

B. Tujuan Laporan Kasus 

1. Tujuan Umum 

Laporan ini disusun untuk memberikan asuhan keperawatan kepada 

keluarga Tn.S secara langsung yang meliputi aspek biologis, psikologis, 

sosial dan spiritual dengan pendekatan psroses keperawatan secara 

sistematis  

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga Tn.S khususnya Tn.S dengan 

Tuberculosis 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnose Tuberkulosis 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada Tn.S dengan Tuberkulosis 



d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada keluarga Tn.S 

dengan Tuberkulosis 

e. Melakukan evaluasi pada keluarga Tn.S dengan Tuberkulosis 

METODE: Anamnesa, Analisa Data, Perumusan Diagnosa, Perencanaan, 

Implementasi, dan Evaluasi 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengertian 

Tuberculosis (TBC) paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis dengan gejala yang sangat bervariasi, kuman 

TBC ini bisa juga menyerang otak, usus, kulit, tulang dan ginjal (Saputra 

2006:340) 

2. Etiologi 

Penyebab tuberculosis adalah Mycobacterium tuberculosae, sejenis 

kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang  1-4/Um dan tebal 0,3-

0,6/Um, didalam jaringan organ lain, kuman hidup sebagai  parasit 

intraselular yakni dalam sitoplasma makrofag. Sifat lain kuman ini adalah 

aerob, sifat ini menunjukkan kuman lebih menyenangi jaringan yang 

tinggi kandungan oksigennya. 
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 Sumber  Modifikasi :   

Kuman masuk melalui 

saluran nafas,saluran 

cerna, luka terbka 

Masuk peredaran 

Darah 

Menginfeksi 

alveoli 

Reaksi inflamasi dan 

respon imun makrofag 

Demam,kaheksia,PMN 

>> 

(Nugroho: 2011), (Taufan: 2011) 

Mikrobacterium 

Tuberkulosis 



B. Tinjauan Keperawatan 

1. Pengkajian  

Pengkajian dilakukan pada hari kamis tanggal 10 Mei 2012 pukul 

09.00 WIB di rumah Tn.S di desa Kedug Lumbu RT 01 RW 03 

Sangkrah. Dengan Tn.S sebagai kepala keluarga, berumur 61 tahun, 

pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA dan Ny.Y (istri) berumur 59 

tahun sebagai ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA. Komposisi 

keluarga Tn.S terdiri dari  tiga orang anggota keluarga yaitu Tn.S (61 

tahun), Ny.Y (59 tahun), dan Sdr.A (18 tahun) berjenis kelamin laki laki 

yang tinggal bersama dalam satu rumah. Dimana Tn.S menderita 

penyakit Tuberkulosis Paru (TBC). 

2. Diagnosa Keperawatan 

a. Kurang pengetahuan tentang penyakit TBC berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengenal masalah dan merawat anggota 

keluarga yang sakit. Diagnosa ini muncul karena didukung oleh 

data-data : Data subyektif Tn.S mengatakan sedikit tahu tentang 

TBC, selain data subyektif juga didukung oleh data obyektif yaitu 

tanda-tanda vital tekanan darah 100/40 mmHg, Nadi 80x/mnit, Rr 

18x/mnit, Suhu 36,2 C. 

Diagnosa tersebut menjadi prioritas pertama dengan jumlah 

skore 4 1/6, skore tersebut didasarkan masalah bersifat aktual karena 

masalah sedang terjadi. Kemungkinan masalah untuk diubah 

seluruhnya mudah karena dengan dilakukan penyuluhan informasi 



tentang TBC keluarga mampu mengenal masalah yang dihadapi 

Tn.S. Potensial masalah untuk dicegah cukup yaitu dengan 

memperhatikan tentang kesehatan Tn.S menonjolnya masalah 

masalah tetapi tidak perlu segera ditangani karena masalah sedikit 

dengan pengetahuan keluarga tentang kesehatan anggota keluarga 

merasa tersebut  tidak perlu segara ditangani. 

b. Perubahan Nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat pada 

anggota keluarga yang sakit. Hal ini didasarkan pengkajian data 

subyektif dari Tn.S mengatakan tidak nafsu makan, berat badan 

turun selain data subyektif juga didukung data obyektif yaitu : BB 60 

kg menjadi 50 kg, 

Diagnosa tersebut menjadi prioritas kedua dengan jumlah 

skore 4, skore tersebut didasarkan masalah bersifat aktual karena 

masalah sedang terjadi. Kemungkinan masalah untuk diubah 

seluruhnya sebagian karena dengan memberikan informasi tentang 

pentingnya kebutuhan nutrisi keluarga mampu mengenal masalah 

yang dihadapi Tn.S potensial masalah untuk dicegah tinggi yaitu 

dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi Tn.S menonjolnya 

masalah perlu segera ditangani karena karena BB Tn.S menurun dari 

60 kg menjadi 50 kg, dan butuh asupan nutrisi yang adekuat. 

c. Resiko terjadinya infeksi/ penyebaran ulang berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga menciptakan lingkungan rumah yang 



memenuhi syarat kesehatan. Diagnosa ini muncul karena didukung 

oleh data-data : Data subyektif Tn.S mengatakan belum tahu 

pencegahan penyakit TBC, selain data subyektif juga didukung oleh 

data obyektif yaitu keluarga belum mampu menciptakan lingkungan 

rumah yang memenuhi syarat kesehatan, pencahayaan didalam 

rumah kurang serta tanda-tanda vital tekanan darah 100/40 mmHg, 

Nadi 80x/menit, Rr 18x/menit, Suhu 36,2 C. 

Diagnosa tersebut menjadi diagnosa ketiga dengan jumlah 

skore 3 1/6, skore tersebut didasarkan masalah bersifat resiko karena 

masalah belum terjadi. Kemungkinan masalah untuk diubah 

sebagian karena dengan dilakukan penyuluhan informasi tentang 

TBC keluarga mampu mengenal masalah yang dihadapi Tn.S. 

Potensial masalah untuk dicegah tinggi yaitu dengan memperhatikan 

kesehatan Tn.S, masalah harus segera ditangani karena masalah 

tersebut akan beresiko terjadinya kekambuhan ulang. 

C. Pelaksanaan Tindakan dan Evaluasi 

1. Kurang pangetahuan tentang penyakit TBC berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 

(Friedman, 2010). Tindakan yang dilakukan adalah menjelaskan pada 

keluarga tentang pangertian, tanda gejala, penyebab terjadinya, serta 

menyebutkan cara mencegah TBC.  

Menurut (Notoatmodjo, 2007) dengan memberikan penyuluhan dapat 

meningkatkan pengetahuan klien dan keluarga. Kekuatan tindakan ini 



adalah keluarga menunjukkan respon positif dan tampak memperhatikan 

dengan sungguh–sungguh. Serta Kelemahannya menurut penulis adalah 

klien dan keluarga kurang memahami sehingga memerlukan penjelasan 

berulang–ulang. 

2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan (Doenges, 2000) berhubungan 

dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat pada 

anggota keluarga yang sakit (Friedman, 2010). Tindakan yang dilakukan 

adalah menjelaskan kepada keluarga  pentingnya  nutrisi bagi tubuh.  

Karena hal itu dapat meningkatkan pengetahuan klien dan keluarga agar 

memperhatikan nutrisi Tn.S tindakan ini menurut penulis mempunyai 

kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah klien maupun keluarga 

tampak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kelemahannya adalah 

penulis tidak mengetahui apakah klien dan keluarga dapat memahami 

tentang pengertian kebutuhan nutrisi yang telah disampaikan. 

3. Resiko terjadinya infeksi atau penyebaran ulang (Nugroho, 2011) 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menciptakan lingkungan 

rumah yang memenuhi syarat kesehatan (Friedman, 2010). Tindakan yang 

dilakukan adalah menjelaskan dan mendemonstrasikan dengan keluarga 

cara batuk efektif untuk mengeluarkan secret. Menurut (Taufan, 2011) 

dengan memberikan informasi tentang batuk efektif serta 

mendemontrasikannya dapat berupaya mencegah penularan TBC terhadap 

anggota keluara yang lain serta dapat meningkatkan pengetahuan klien dan 

keluarga. Tindakan ini menurut penulis mempunyai kekuatan dan 



kelemahan. Kekuatannya keluarga tampak antusias dan aktif dalam 

mengikuti penyuluhan. Kelemahannya adalah penulis tidak mengetahui 

apakah klien dan keluarga dapat memahami apa yang telah disampaikan. 

Kelebihannya adalah klien maupun keluarga tampak memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh. Kelemahannya adalah penulis tidak mengetahui 

apakah klien dan keluarga dapat memahami apa yang telah disampaikan. 

 

HASIL 

Tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis 

dan terencana tentang kesehatan keluarga dengan tujuan yang telah 

ditetapkan dilakukan dengan cara melibatkan klien dan tenaga kesehatan 

lain. 

Pada evaluasi diagnosa pertama data klien dan keluarga 

menyebutkan kembali pengertian TBC yaitu penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus, tanda gejalanya demam, batuk dan sesak nafas, 

pencegahannya yaitu tidak meludah disembarang tempat. Keluarga dapat 

menjawab tiga dari lima pertanyaan yang diberikan penyuluh, masalah 

teratasi sebagian kerena pengetahuan keluarga Tn.S bertambah setelah 

dilakukan penyuluhan dan merekomendasikan kepada petugas kesehatan 

(puskesmas) untuk tindak lanjut asuhan keperawatan selanjutnya. 

Pada diagnosa kedua klien dan keluarga mengatakan nafsu makan 

menurun BB dari 60 kg  menjadi 50 kg tapi dari sedikit informasi yang 

diberikan oleh penyuluh akhirnya Tn.S dan keluarga mengetahui makanan 



apa yang harus dikonsumsi, dengan makan dalam porsi kecil tapi sering 

BB Tn.S bertambah, dan memberikan motivasi kepada Tn.S untuk 

meningkatkan asupan nutrisi yang adekuat 4 sehat 5 sempurna 

Pada diagnosa ketiga klien mengatakan sudah mengerti tentang 

penularan dan pencegahan TBC, keluarga mampu menyebutkan kembali 

sebagian penularan dari penyakit TBC. Masalah teratasi sebagian dengan 

Tn.S tidak meludah disembarang tempat, serta saat bersin ditutup dengan 

tisyu, dan menganjurkan klien untuk periksa atau kontrol secara teratur 

sehingga TBC dapat terkontrol serta menganjurkan pada klien untuk 

minum obat secara teratur untuk mencegah kekambuhan dan terjadinya 

komplikasi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari 

pemberian asuhan kperawatan keluarga Tn.S dengan Tuberkulosis dipuskesmas 

Sangkrah 

A. Simpulan 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang sebagian besar 

disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis. Kuman tersebut 

biasanya masuk kedalam tubuh manusia melalui udara pernafasan kedalam 

paru.kemudian kuman tersebut menyebar dari paru kebagian tubuh lainnya 

melalui system peredaran darah, system saluran limfe melalui saluran 



nafas (bronchus) atau menyebar langsung kebagian-bagian tubuh lainnya,  

TB dapat terjadi pada semua kelompok umur, baik paru maupun luar paru 

(Rahmalia 2003:296) 

Setelah melakukan asuhan keperawatan dan melakukan pengkajian 

baik secara teoritis maupun secara tinjauan kasus didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Diagnosa keperawatan menurut doenges (2000) terdiri dari lima 

diagnosa setelah dilakukan pengkajian dan analisa kasus yang muncul 

yaitu kurangnya pengetahuan tentang penyakit TBC, nutrisi kurang 

dari kebutuhan tubuh dan resiko terjadinya kekambuhan penyakit 

TBC pada anggota keluarga yang lain. 

 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan studi kasus, penulis mengalami 

beberapa hambatan dalam penulisan ini. Namun, dengan bantuan 

berbagai pihak penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini 

tepat pada waktunya. Demi kemajuan selanjutnya maka penulis 

menyarankan :  

a. Puskesmas  

Bagi instansi puskesmas tempat penulis melakukan studi kasus, agar 

pelayanan terhadap perawatan klien lebih ditingkatkan. Meskipun 

dengan sarana dan fasilitas yang terbatas  

b. Bagi penulis  



Memberikan asuhan keperawatan yang maksimal sehingga dapat 

bermanfaat bagi keluarga dan dapat meningkatkan status kesehatan 

keluarga 

c. Institusi Pendidikan  

Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang benar – benar ilmiah dalam 

pengkajian maupun pendokumentasian agar lebih ditingkatkan. 

d. Klien dan Keluarga  

Senantiasa meningkatkan kualitas kesehatan dengan memanfaatkan 

tempat–tempat pelayanan kesehatan yang ada, semaksimal mungkin 

DAFTAR PUSTAKA 

Davey, Patrick. 2005. Medicine At A Glance. Alih Bahasa: Rahmalia. A,dkk. 

Jakarta: Erlangga 

Departemen Kesehatan RI, 2011. Pedoman Nasional Penanggulangan 

Tuberkulosis. Jakarta 

Doengoes, Marilynn E. 2000. Rencana Asuhan Keperawatan. Jakarta: EGC 

Friedman, M. 2010. Buku Ajar KeperawatanKeluarga Riset, Teori, dan 

Praktik.Edisi 5. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.EGC  

Mansjoer, Arief. 2000. Kapita Selekta kedokteran edisi III. Jakarta: Media 

Aesculapius 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku. Jakarta: 

Rineka Cipta 

Nugroho, Taufan. 2011. Asuhan Keperawatan Maternitas, Anak, Bedah, dan 

Penyakit Dalam. Yogyakarta: Nuha Medika 



Price, Sylvia. 2005. Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Alih Bahasa: Brahm 

U. Pendit, dkk. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 

Rubenstein, David, dkk. 2008. Kedokteran Klinis. Jakarta: Erlangga 

Setiadi. 2008. Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga. Graha Ilmu: 

Yogyakarta  

Soetrisno, Edi, dkk. 2002. Buku Pintar Keperawatan Keluarga. Jakarta: Ladang 

Pustaka dan Intimedia 

Sudoyo, W.Aru, dkk.2007. BukuAjar  Ilmu Dalam. Jakarta: Depkes. FKUI 

Tierney, Lawrence, dkk. 2002. Diagnosis Dan Terapi Kedokteran. Jakarta : 

Salemba Medika 

 


