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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA TN.P DENGAN GANGGUAN 

SISTEM PERNAFASAN : TUBERKULOSIS PADA NY.S DI DESA 

PUCANGSAWIT RT 03 / RW 04 WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

PUCANGSAWIT SURAKARTA 

 (Purnama Budi Hastuti, 2012, 58 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang : Tuberkulosis adalah penyakit pada saluran pernafasan yang 

disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri tahan asam. 

Bakteri ini biasanya menyerang pada bagian paru-paru, tetapi dapat menyebar ke 

hampir setiap bagian tubuh, seperti meningen, ginjal, tulang, dan nodus limfe. 

Bakteri ini menyebar melalui droplet atau udara. Seseorang dapat tertular 

tuberkulosis apabila menghirup udara yang terkena percikan dahak penderita 

tuberkulosis. 

Metode : penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalah 

Ny.S, data ini diperoleh dengan cara yaitu : wawancara, pemeriksaan, observasi 

aktivitas, memperoleh catatan dan laporan diagnostik. 

Hasil : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari diagnosa yang 

muncul 3 yaitu : kurang pengetahuan, bersihan jalan nafas tidak efektif, dan resiko 

tinggi penularan infeksi. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan 

rencana tindakan yang telah diterapkan. 

Kesimpulan : kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat 

diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan keluarga sehingga masalah 

keperawatan keluarga mengenai kurang pengetahuan, bersihan jalan nafas tidak 

efektif, dan resiko tinggi penularan infeksi dapat dilaksanakan dengan baik dan 

sebagian masalah dapat teratasi. 

 

 

Kata kunci : tuberkulosis, mycobacterium tuberculosis, droplet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NURSING CARE OF Mr. P FAMILY’S AT ESPECIALLY FOR Mrs. S 

WITH TUBERCULOSIS AT PUCANG SAWIT PUBLICH HEALTH 

CENTRE 

  (Budi Purnama Hastuti, 2012, 58 pages) 

 

ABSTRACT 

 

Background: Tuberculosis is a disease of the respiratory tract caused by the 

bacterium Mycobacterium tuberculosis, the acid-resistant bacteria. These bacteria 

usually attack in the lungs, but can spread to almost every part of the body, such 

as meningitis, kidney, bone, and lymph nodes. The bacteria is spread through 

droplets or air. A person can be infected with Tuberkulosis if exposed to air spark 

tuberculosis sputum. 

Methods: The authors use the method of description, while the sample was Ny.S, 

these data obtained by different ways: interview, examination, observation of 

activities, obtain records and diagnostic reports. 

Results: after 3 days of nursing actions during the 3 diagnoses that appear are: 

lack of knowledge, ineffective airway clearance, and high risk of transmission of 

infection. In most implementations are compliant with the plan of action that has 

been applied. 

Conclusion: cooperation between the health care team and patient or family is 

indispensable for the success of family nursing care so that family nursing 

problem of lack of knowledge, ineffective airway clearance, and high risk of 

transmission of infection can be implemented properly and most problems can be 

resolved. 

 

Key words: tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, droplet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

penting di tingkat global, regional, nasional, maupun lokal. Tuberkulosis 

menyebabkan 5000 kematian per hari, atau hampir 2 juta kematian per tahun 

di seluruh dunia. Tuberkulosis, HIV atau AIDS, dan malaria secara bersama-

sama merupakan penyebab 6 juta kematian setiap tahun. Seperempat juta 

(25%) kematian karena tuberkulosis berhubungan dengan HIV. Insidensi 

global tuberkulosis terus meningkat sekitar 1% per tahun, terutama karena 

peningkatan pesat insidensi tubrkulosis di Afrika berkaitan dengan 

komorbiditas HIV atau AIDS, (WHO, 2009). 

Dari hal tersebut diatas menjadikan alasan penulis untuk mengambil 

judul ”Asuhan Keperawatan Keluarga Tn.P Dengan Gangguan Sistem 

Pernafasan : Tuberkulosis Paru Pada NY.S Di RT 03 RW 04 Pucangsawit, 

Jebres, Surakarta”. 

B. TUJUAN 

1. Tujuan umum : 

Memberikan asuhan keperawatan pada keluarga Tn.P dengan 

masalah sistem pernafasan : tuberkulosis pada Ny.S di Pucangsawit RT 

03 RW 04, Jebres, Surakarta. 

2. Tujuan khusus : 



a. Melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, 

menentukan rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan 

pada keluarga Tn.P dengan masalah tuberkulosis pada Ny.S di RT 

02 RW 03 Pucangsawit, Jebres, Surakarta. 

b. Melakukan evaluasi , hasil dari tindakan keperawatan yang sudah 

dilakukan. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Definisi 

Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat juga menyebar ke bagian 

tubuh yang lain seperti meningen, ginjal tulang, dan nodus limfe, 

(Somantri, 2009). 

2. Etiologi 

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. 

Bakteri atau kuman ini berbentuk batang. Sebagian besar kuman berupa 

lemak atau lipid, sehingga kuman tahan terhadap asam dan lebih tahan 

terhadap kimia atau fisik. Sifat lain dari kuman ini adalah aerob yang 

menyukai daerah dengan banyak oksigen, dan daerah yang memiliki 

kandungan oksigen tinggi yaitu apikal atau apeks paru. Daerah ini menjadi 

tempat perkembangan pada penyakit tubrkulosis, (Somantri, 2009). 



3. Manifestasi Klinis 

Keluhan yang dirasakan pasien tuberkulosis dapat bermacam-macam 

atau malah banyak pasien tuberkulosis paru tanpa keluhan sama sekali 

dalam pemeriksaan kesehatan. Keluhan yang terbanyak adalah batuk 

selama 2 minggu lebih tidak berhenti, demam, batuk darah, sesak nafas, 

nyeri dada, malaise, (Sudoyo, 2006). 

4. Patofisiologi 

Seorang penderita tuberkulosis ketika bersin atau batuk menyebarkan 

kuman ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Bakteri kemudian 

menyebar melalui jalan nafas ke alveoli, di mana pada daerah tersebut 

bakteri bertumpuk dan berkembang biak. Penyebaran basil ini dapat juga 

melalui sistem limfe dan aliran darah ke bagian tubuh lain (ginjal, tulang, 

korteks serebri) dan area lain dari paru-paru, (somantri, 2009). Pada saat 

kuman tuberkulosis berhasil berkembang biak dengan cara membelah diri 

di paru, terjadilah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada paru, dan 

ini disebut kompleks primer. Waktu antara terjadinya infeksi sampai 

pembentukan kompleks primer adalah 4-6 minggu. Setelah terjadi 

peradangan pada paru, mengakibatkan terjadinya penurunan jaringan 

efektif paru, peningkatan jumlah secret, dan menurunnya suplai oksigen, 

(Rukiyah & Yulianti, 2010). 

 

 

 



C. PATHWAYS 

Invasi bakteri mycobacterium tuberculosis via inhalasi 

Saluran pernafasan 

 

  Berkembangbiak dalam paru-paru    kelenjar getah bening 

(limfe) 

 

  Kompleks primer (peradangan paru)  respons sistem imun yang 

tidak adekuat 

 

  suplai oksigen        peningkatan   meningkatnya  demam, mual, 
muntah, 

  menurun         jumlah secret         permeabilitas  penurunan 
berat badan 

                       kapiler 

  ansietas     batuk produktif / 

       batuk darah     efusi pleura 

  

      adanya secret     sesak nafas 

      berlebih, di 

      saluran pernafasan 

             

 

 

Sumber : Somantri, 2009 & Astuti, 2010. 

 

Kurang 

pengetahuan 

Bersihan jalan nafas 

tidak efektif 

Pola nafas 

tidak efektif 

Nutrisi kurang dari 

kebutuhuan 



D. PENGKAJIAN 

1. Pengkajian menurut Friedman tahun 2010 

a. Mengidentifikasi Data 

b. Riwayat Dan Tahap Perkembangan Keluarga 

c. Data Lingkungan 

d. Struktur Keluarga 

e. Fungsi Keluarga 

f. Koping Keluarga 

g. Pemeriksaan  fisik 

h. Harapan keluarga pada petugas kesehatan 

2. Fokus Intervensi 

Intervensi keperawatan pada penderita TB paru menurut (Muttaqin,2008). 

a. Ketidakefektifan jalan nafas. 

  Intervensi : 

1) Kaji fungsi pernafasan. 

2) Kaji kemampuan mengeluarkan sekresi, catat karakter, volume 

sputum, dan adanya hemoptisis. 

3) Berikan posisi fowler atau semi fowler tinggi dan bantu klien 

berlatih nafas dalam dan batuk efektif. 

4) Pertahankan intake cairan sedikitnya 2500 ml/hari kecuali tidak 

diindikasikan. 

5) Bersihkan sekret dari mulut dan trakhea, bila perlu lakukan 

pengisapan (suction). 

6) Kolaborasi pemberian obat sesuai indikasi. 



b. Kurang informasi dan pengetahuan mengenai kondisi, aturan 

pengobatan, proses penyakit, dan penatalaksanaan perawatan di 

rumah. 

Intervensi : 

1) Kaji kemampuan klien untuk mengikuti pembelajaran (tingkat 

kecemasan, kelelahan umum, pengetahuan klien sebelumnya, 

dan suasana yang tepat). 

2) Jelaskan tentang dosis obat, frekuensi pemberian, kerja yang 

diharapkan, dan alasan mengapa pengobatan tuberkulosis 

berlangsung dalam waktu lama. 

3) Ajarkan dan nilai kemampuan klien untuk mengidentifikasi 

gejala/tanda reaktivasi penyakit (hemoptisis, demam, nyeri 

dada, kesulitan bernafas, kehilangan pendengaran, dan vertigo). 

4) Tekankan pentingnya mmpertahankan intake cairan yang cukup 

setiap hari, dan intake yang mengandung TKTP. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. PENGKAJIAN KEPERAWATAN 

Pengkajian, dimulai tanggal 9 Mei 2012 diperoleh data dengan 

wawancara kepada keluarga Tn.P. Dari wawancara tersebut didapatkan : 

Nama penderita Ny.S, dalam pemeriksaan fisik terdapat keluhan yaitu 

dada seseg (sesak naafas), Rr : 26 x / menit, Ny.S mengeluh batuk-batuk 



selama satu bulan lebih tidak sembuh atau tidak berhenti-henti. Ny.S juga 

mengatakan kurang paham tentang tuberkulosis, cara pengobatan tuberkulosis, 

dampak putus obat, efek samping obat tuberkulosis, cara pencegahan 

penularan tuberkulosis, serta cara pencegahan kekambuhan penderita 

tuberkulosis. Selain itu Ny.S mengatakan juga tidak dapat merawat penyakit 

yang dideritannya. 

Tn.P beserta kedua anaknya yaitu An.B dan An.R mengatakan bahwa 

mereka juga tidak mengetahui tentang tuberkulosis, cara pengobatan 

tuberkulosis, dampak putus obat, efek samping obat tuberkulosis, cara 

pencegahan penularan tuberkulosis, serta cara pencegahan kekambuhan 

penderita tuberkulosis. Selain itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak 

dapat merawat Ny.S yang sedang sakit, dan keluarga Tn.P juga banyak 

bertanya tentang tuberkulosis, cara pengobatan dan cara mencegah penularan 

tuberkulosis. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Dalam melakukan evaluasi penulis melakukan pengamatan dan penilaian 

untuk melihat  keberhasilan tindakan yang telah diberikan kepada keluarga. 

1. Pada evaluasi diagnosa yang pertama, kurang pengetahuan keluarga Tn.P 

tentang tuberkulosis dan cara pengobatannya berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga Tn.P dalam mendapatkan sumber informasi 



yang akurat, keluarga Tn.P sudah mampu menjelaskan, pengertian, 

penyebab, tanda dan gejala, cara pengobatan penyakit tuberkulosis, dan 

juga dampak putus obat serta efek samping dari obat tuberkulosis. 

2. Pada evaluasi diagnosa yang kedua, bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga Tn.P dalam merawat 

anggota keluargannya yang sakit. Ny.S mengatakan sudah tahu cara 

batuk efektf dan nafas dalam. Ny.S juga sudah dapat melakukan batuk 

efektif dan nafas dalam secara mandiri, Ny.S Juga menagtakan menjadi 

lebih rileks dan nyaman. 

3. Pada evaluasi diagnosa yang ketiga, resiko tinggi penularan infeksi 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga Tn.P dalam mealakukan 

tindakan pencegahan. Keluarga Tn.P mengatakan sekarang sudah tahu 

tentang cara penularan tuberkulosis. Keluarga Tn.P dapat menjelaskan 

kembali cara penularan tuberkulosis dan juga cara pencegahan penularan 

penyakit tuberkulosis. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Dari hasil pengkajian asuhan keperawatan keluarga Tn.P dengan 

tuberkulosis pada Ny.S didapatkan bahwa keluarga Tn.P minim 

pengetahuan tentang tuberkulosis, cara pengobatan tuberkulosis, dampak 



putus obat, efek samping obat tuberkulosis, cara pencegahan penularan 

tuberkulosis, serta cara pencegahan kekambuhan penderita tuberkulosis. 

2. Selama memberikan asuhan keperawatan keluarga Tn.P dengan 

tuberkulosis pada Ny.S, penulis menentukan tiga masalah kesehatan 

keluarga, yaitu kurang pengetahuan keluarga Tn.P tentang tuberkulosis 

dan cara pengobatan, bersihan jalan nafas tidak efektif, serta resiko tinggi 

penularan. 

3. Tindakan asuhan keperawatan keluarga Tn.P dengan tuberkulosis pada 

Ny.S adalah memberikan penyuluhan kesehatan tentang penyakit 

tuberkulosis, cara pengobatan, bagaimana dampak apabila putus obat 

sebelum enam bulan, efek samping dari obat, cara penularan 

tuberkulosis, cara mencegah penularan dan kekambuhan tuberkulosis, 

serta mengajarkan cara batuk efektif dan nafas dalam. 

4. Evaluasi yang didapat dari hasil asuhan keperwatan keluarga Tn.P 

dengan masalah tuberkulosis pada Ny.S adalah keluarga Tn.P menjadi 

paham tentang tuberkulosis, cara pengobatan tuberkulosis, dampak putus 

obat, efek samping obat tuberkulosis, cara pencegahan penularan 

tuberkulosis, serta cara pencegahan kekambuhan penderita tuberkulosis. 

Keluarga Tn.P mampu merawat anggota keluargannya yang sakit. 

B. SARAN 

1. Penulis 

Hasil asuhan keperawatan keluarga ini diharapkan bisa digunakan 

untuk menambah wawasan penulis khususnya dalam penatalaksanaan 



pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan : tuberkulosis pada 

asuhan keperawatan keluarga yang lainnya. 

2. Pembaca 

Hasil asuhan keperawatan keluarga ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan dan bahan masukan dalam membuat auhan keperawatan 

keluarga yang serupa, sehingga hasilnya dapat lebih bagus. 

3. Keluarga 

Keluarga Tn.P diharapkan benar-benar memperhatikan kesehatan 

anggota keluarganya, terutama Ny.S yang menderita tuberkulosis supaya 

tidak terjadi putus obat, dan resiko penularan. 

4. Puskesmas 

Semoga tenaga kesehatan yang ada di puskesmas lebih 

memperhatikan lagi kesehatan masyarakat. 

5. Masyarakat diharapkan lebih aktif lagi dalam mencaritahu tentang 

informasi kesehatan, dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah 

disediakan oleh pemerintah. Masyarakat juga diharapkan mampu 

berperan aktif dalam penjaringan tuberkulosis. 
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