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BAB  I 

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) 

            Menurut WHO tahun (2011) terdapat 8 juta penduduk dunia terserang 

TBC, dengan kematian 3,5 juta orang per tahun. Menurut WHO, bahwa TBC 

adalah penyakit yang dapat dicegah sehingga tidak ada kematian akibat kasus 

TBC. 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan masalah penyakit 

TBC. TBC menduduki peringkat ketiga didunia setelah China dan India. Kasus 

TBC diindonesia mencapai 95% dan kurang lebih 1/3 penduduk diindonesia yang 

diantaranya 98 % menyebabkan kematian. TBC di Indonesia menyerang diusia-

usia 20-49 tahun. 

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 pada semua golongan usia dan nomor 1 

dari golongan penyakit infeksi.Telah dilakukan survey dimasyarakat dengan hasil 

200 – 400 per 100.000 penduduk menderita TBC. 
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Berdasarkan data dari puskesmas disetiap tahun terdapat 450 kasus baru 

TBC, dimana penderita 1/3 (150) terdapat disekitar puskesmas, 1/3 (150) lagi 

ditemukan pada pelayanan rumah sakit/klinik pemerintah dan swasta, praktek 

swasta dan sisanya belum terjangkau unit pelayanan kesehatan.  

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan asuhan 

keperawatan keluarga dengan tuberculosis. 

 

B.Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan asuhan keperawatan 

dengan judul “Asuhan keperawatan keluarga Tn.S dengan Tuberkulosis  

khususnya pada Tn.S didesa Kedung Lumbu Rt 01/Rw 03 Wilayah Kerja 

Puskesmas Sangkrah”. 

 

C.Tujuan Penulisan 

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 dan berkesinambungan 

2. Tujuan Khusus 

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

Tuberculosis 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnose Tuberkulosis 
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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 

 

D.Manfaat penulisan 

1. Bagi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) 

Dari Karya Tulis ini diharapkan dapat menambah informasi lebih lanjut 

mengenai cara memberikan asuhan keperawatan keluarga khususnya bagi 

perawat yang merawat klien dengan Tuberkulosis. 

2. Bagi Penulis 

Meningkatkan wawasan, pengetahuan serta sikap penulis didalam 

memberikan perawatan kepada klien tuberculosis untuk mengaplikasikan 

teori-teori tentang asuhan keperawatan kepada klien tuberculosis serta 

mempercepat proses penyembuham dan mencegah  komplikasi lebih lanjut. 

3. Bagi Institusi Pendidikan   

Sebagai informasi tentang asuhan keperawatan keluarga khususnya pada 

klien dengan tuberculosis. Dan sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang dokumentasi 

keperawatan keluarga. 
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4. Bagi Klien dan Keluarga 

Dari hasil karya tulis imiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

kepada klien maupun keluarga klien mengenai berbagai hal berhubungan 

tuberculosis pengertian tuberculosis, tanda  dan gejala, penatalaksanaan, 

dan komplikasi dari tuberculosis. Diharapkan keluarga mampu merawat 

anggota keluarga yang sakit tuberculosis, mampu merubah sikap sehingga 

mampu meningkatkan status kesehatan. 

 

 

 

 


