
1 
 

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. F  DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PERNAPASAN: ASMA BRONCHIALE  DI RUANG EDELWEISS RSUD 

PANDANARANG 

 BOYOLALI 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

 

 

 

 

FAKHMI DWI NOVALIUDIN 

J 200 090 018 

 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-syarat Untuk Menyelesaikan Program 

Pendidikan Diploma III Keperawatan 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

201 



2 
 

 



3 
 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. F  DENGAN GANGGUAN SISTEM 

PERNAPASAN: ASMA BRONCHIALE  DI RUANG EDELWEISS RUMAH 

SAKIT UMUM PANDANARANG BOYOLALI 

(Fakhmi Dwi Novaliudin, 2012, 65 halaman) 

 

ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Asma bronkial adalah gangguan kronis pada sistem pernapasan. 

Pada umumnya Asma bronkial pada anak sering dijumpai dengan penyebab 

terbanyak karena alergi. 

 

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan asma bronkial 

meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 

 

Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan sesak 

napas pada pasien sudah jauh berkurang, batuk pada pasien sudah berkurang, dan 

tingkat kecemasan pasien sudah menurun. 

 

Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat diperlukan 

untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi terapeutik yang baik 

antara perawat ke keluarga dan diteruskan ke pasien sangat mendukung keberhasilan 

dari asuhan keperawatan.  

 

Kata kunci : asma, sesak napas, batuk, gangguan pertukaran gas, gangguan bersihan 

jalan napas, ansietas. 
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NURSING CARE On Child. F WITH DISTURBING 

OF BRATHING SYSTEM: ASHMA BRONCHIALE ON EDELWEISS ROOM 

IN PANDANARANG HOSPITAL OF BOYOLALI 

(Fakhmi Dwi Novaliudin, 2012, 65 pages) 

 

ABSTRACT 

 

Background of Study: Asthma Bronchial is a chronic involving the respiratory 

system. Generally, Asthma Bronchiale on child often mostly finded with caused by 

allergy.  

 

Goal: To know about nursing care on patient with asthma bronchial including of 

diagnoses, intervention , implementation and nursing evaluation.  

 

Results:   After the writer doing nursing care during 3 x 24 hours, he get that tight of 

respiration has abating, a caught on the patient has abating and level of depression has 

abating.  

 

Conclusion: Collaboration relationship between healthy team and the patient/ family 

very needed to get successfully about nursing education on the patient, good 

therapeutic communication between nurse to the family and continuing to the patient 

are very supported to get successfully from nursing education.  

 

Keyword: Asthma, tight of respiration, caught, disturbing for the breathing, 

disturbing cleaning of respiration, anxieties    
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PENDAHULUAN 

Menurut survei kesehatan Nasional (Surkenas) tahun 2001, penyakit saluran 

pernapasan merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di Indonsia 

setelah penyakit pembuuh darah. Penyakit ini berkembang sejak masa kanak-

kanak, sedangkan sepertiganya pada masa dewasa. (Ekawati, Zullies. 2007) 

Asma merupakan salah satu penyakit yang  kerap ditemui pada anak, 

prevalensi asma di Indonesia, prevalensi asma dipengaruhi oleh banyak faktor, 

antara lain jenis kelamin, umur, faktor lingkungan. Sedangkan pada umumnya 

penyebab tertinggi pada asma pada anak disebabkan karena alergi. Di Indonesia 

prevalensi Asma belum diketahui secara pasti namun diperkirakan jumlahnya 

sekitar 5 hingga 7 persen penduduk di Indonesia menderita Asma. Angka ini 

berbeda-beda antara satu kota dengan kota yang lain.  (Sundaru, dan Sukamto. 

2006) 

Dari data yang diperoleh dinkes jawa tengah prevelansi asma mengalami 

fluktuatif pada tahun 2005 sebanyak 0.58 %, jumlah kasus asma bronkial di 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebanyak 127.078 kasus. Kasus tertinggi adalah 

di Kabupaten Klaten yaitu sebesar 9.298 (7,54%), dan tertinggi kedua adalah 

Kabupaten Sukoharjo yaitu 7.096 (5,61%). Sedangkan kasus paling sedikit terjadi 

di Kabupeten Grobogan sebesar 1.040 (0,82%), prevalensi tahun  2006 sebanyak 

0.66%, 2007 meningkat sebanyak 0.73%, 2008 adalah kenaikan prevalensi yang 

tertinggi yaitu 1.07% , dan tahun 2009 turun menjadi 0.66%  prevalensi tertinggi 

di kota surakarta (dinkesjateng.go.id/2009) 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Asma didefinisikan sebagai penyakit obstruksi jalan napas yang reversibel 

yang ditndai oleh serangan batuk, wheezing, dyspnea pada individu dengan jalan 

napas hiperaktif. (Rudolph, 2006) 

Asma adalah suatu kondisi yang kronis pada saluran pernapasan yang 

menghasilkan suatu episode obstruksi pada jalan napas. (Liu, et all 2007) 

Beberapa contoh penyebab asma antara lain: 

a. Atopik individu terhadap respon alergen, inhlasi, topikal, tertelan 

b. Paparan iritans (asap, cat, rokok) dan bahan kimia pekerjaan 

c. Perubahan lingkungan yang cepat (ekstrem)  

d. Gatroesophageal reflux 

e. Berolahraga. 

f. Faktor psikologi (misal kecemasan dan gangguan panik). 

g. Emosional stress (baik positif dan negatif). 

h. Obat-obatan (misal: aspirin, β-blocker). (Burn, et all 2004) 
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Patofisiologi / Pathways 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber modifikasi dari Mason, et all (2005), Ward, et all (2006), Ekawati (2007), 
dan Sundaru & sukamto (2006) 

Faktor Stimulus (Alergen, polusi, asap rokok, udara dingin) 
masuk 

Interaksi antara alergen dengan sel limfosit T 
 

Ig. E dilepas dari limfosit B lalu melekat pada reseptornya di sel mast 
 

Limfosit T mensekresi sitokin yakni IL-4 dan IL-13, kedua sitokin tersebut memacu sel 
limfosit B untuk mensintesis Ig.E 

Dyspnea, perubahan 
(frekuensi, irama) pernapasan, 

Wheezing 

Gelisah, Rewel, Menangis 

Gangguan 
pola napas Resiko kekurangan 

cairan 

Ansietas 

Peristiwa tsb akan menyebabkan degranulasi sel mast (pelepasan mediator dari sel mast 
seperti Histamin dan Leukotrien) 

Bronkospasme 

Histamin lepas lalu berikatan dg reseptornya 
yakni H1 di bronkus 

Tidak mau minum 

Alergen ditangkap sel dendrit (sel pengenal antigen) 
 

Leukotrien  memicu peningkatan sekresi 
mukus dalam lumen bronkhiolus 

Kontraksi otot polos bronkus Batuk 

Bersihan jalan napas tidak 
efektif 
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Diagnosa pada teori: 

a. Ketidakefektifan pola napas dengan bronkospasme. (Carpernito. 2009) 

b. Ansietas berhubungan dengan Hospitalisasi dan distres pernapasan. (Betz, 

and Sowden. 2009) 

c. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan 

sekret (Carpernito. 2009) 

d. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kesulitan minum, 

kehilangan cairan yang tidak terlihat melalui hiperventilasi, diaforesis. 

(Wilson, and Hockenberry. 2008) 

 

METODE PENELITIAN: penulis menggunakan metode penelitian study kasus 

dalam penelitian terhadap pasien 

 

HASIL PENELITIAN: Data yang berhasil dihimpun dari klien maupun keluarga 

klien adalah 

Identitas Pasien, pasien bernama An. F, lahir pada tanggal 10-12-2010 (17 

bulan), jenis kelamin perempuan, suku Jawa, bangsa Indonesia, An. F saat ini 

tinggal dengan orang tuanya beralamat di Gondangsari 5/12 Kiringan, Boyolali. 

An. F masuk Rumah Sakit Umum Pandanarang, Boyolali pada tanggal 6 Mei 2012 

karena batuk-batuk dan sesak nafas dengan diagnosa medis asma.  

Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan dapat diperoleh data sebagai berikut 

Keadaan umum pasien nampak lemah, tingkat kesadaran pasien compos mentis, 

suhu tubuhnya 37,5 0 C , nadinya 128 x/menit, pernapasan pasien 40 x/menit. 
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Pemeriksaan Thorak: Inspeksi dada kanan dan kiri pasien simetris,  Palpasi 

fremitus melemah, Perkusi Hiperresonan, Auskultasi Crackels pada intercosta 1 

dan 2 anterior.  

Lalu dari data data obyektif dan subjektif disusun 3 diagnosa utama: 

NO DATA MASALAH ETIOLOGI 
1 DS:Ibu pasien mengatakan 

anaknya sesak nafas 
DO: Pasien tampak sesak nafas 
Pola napas pendek dan cepat. 

RR: 40 x/menit 
N: 128x/menit 

ketidakefektifan 
pola napas 

Bronkospame  

2 DS: Ibu pasien mengatakan 
anaknya batuk-batuk  

DO: pasien batuk-batuk 
KU: Lemah 
Suara Auskultasi thorax: 
Crackels 

Bersihan jalan 
nafas tidak 

efektif 

Penumpukan 
sekret 

3 DS: Ibu pasien mengatakan 
pasien rewel, menangis 
terus, dan takut dengan 
perawat atau dokter 

DO: Pasien terlihat rewel, dan 
menangis bila disuntik 

Ansietas Hospitalisasi 
dan distress 
pernapasan 

 

Diagnosa yang muncul pada kasus: 

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret. 

Bersihan jalan napas tidak efektif adalah kondisi ketika individu 

mengalami ancaman pada status pernapasan mereka akibat ketidak mampuan 

untuk batuk secara efektif. (Carpernito. 2009) 
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Batasan karakteristik mayor: Batuk, ketidakmampuan untuk 

mengeluarkan sekret. Minor: bunyi napas abnormal, jumlah irama, dan 

kedalaman pernapasan abnormal. (Carpernito. 2009) 

Setelah dilakukan pengkajian pada pasien ditemukan data yang 

mendukung diagnosa tersebut antara lain pasien mengalami batuk, pada 

pemeriksaan auskultasi di intercota pertama ditemukan bunyi crackels, S: 

37.5˚C, lekosit hasilnya 12.200 /uL dari nilai normal 4.000-11.000 /uL, 

pemeriksaan urinalisa pasien: urine berwarna kuning keruh dari nilai normal 

kuning jernih, juga pada pemeriksaan labnya ditemukan bakteri (+) positif 

dari nilai normalnya yang (-). 

2. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan bronkospasme 

Ketidakefektifan pola napas adalah kondisi dimana individu mengalami 

penurunan ventilasi yang adekuat aktual atau potensial, karena perubahan pola 

napas. (Carpernito. 2009) 

Batasan karakteristik mayor: perubahan frekuensi dan pola pernapsan 

(dari nilai dasar), perubahan nadi (frekuensi, irama, kualitas), takipnea, 

hiperventilasi. (Carpernito. 2009) 

Setelah dilakukan pengkajian pada anak ditemukan data An.F adalah 

Respirasi rate pasien 40 x/menit, nadi cepat: 128 x/menit, pola napas pasien 

cepat, inhalasi pendek, pernapasan tidak seirama. 

Dari data yang ditemukan ada kesamaan teori yaitu pasien mengalami 

dyspnea dengan dikuti peningkatan frekuensi pernapasan, nadi cepat. 
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3. Ansietas berhubungan dengan Hospitalisasi dan distress pernapasan  

Ansietas adalah perasaan tidak tenang (ketakutan) yang dialami oleh 

individu/ kelompok dan aktivitasi sistem saraf otonom dalam merespons 

ancaman yang tidak spesfik dan tidak jelas. (Carpernito. 2009) 

Batasan karakteristik mayor: Fisiologis (peningkatan frekuensi jantung, 

peningkatan frekuensi pernapasan, keletihan dan kelemahan, kegelisahan), 

Emosional (ketakutan, tidak mampu relaks, menangis). 

Setelah dilakukan pengkajian pada pasien ditemukan data yang 

mendukung diagnosa ini antara lain anak sering menangis, rewel jika didekati 

perawat atau penulis bahkan dengan tenaga medis lain. 
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SIMPULAN  

Dari pembahasan asuhan keperawatan diatas maka dapat disimpulkan: 

1. Setelah melakukan asuhan keperawatan pada An. F  selama tiga hari dan 

melakukan pengkajian kembali baik secara teoritis maupun secara tinjauan 

kasus didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pengkajian 

dan analisa kasus muncul tiga diagnosa pada pasien. Diagnosa yang muncul 

antara lain Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan bronkospasme, 

Gangguan bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan respons 

alergenik dan inflamasi pada percabangan bronchial, Ansietas berhubungan 

dengan hospitalisasi dan distress pernapasan. 

2. Intervensi yang muncul tidak sepenuhnya dijadikan intervensi oleh penulis 

pada pengelolaan klien karena situasi dan kondisi klien serta situasi dan 

kondisi kebijakan dari instansi rumah sakit. 

3.  Tidak semua implementasi mampu dilakukan penulis karena keterbatasan 

waktu yang dimiliki oleh penulis untuk melakukan tindakan keperawatan. 

Namun hasil yang diperoleh oleh perawat dalam melakukan perawatan, sudah 

cukup memuaskan. Dengan kondisi pasien yang lebih membaik dibandingkan 

pada hari pertama pengkajian. 
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SARAN 

1. Bagi Perawat sebagai orang 24 jam di dekat pasien harus lebih jeli dalam 

mengkaji keluhan klien. Kolaborasi yang baik antara semua tenaga medis baik 

dokter, perawat, dll sangat diharapkan untuk terciptanya pelayanan yang 

maksimal. 

2. Bagi keluarga, Diharapkan keluarga mampu mengetahui tanda dan gejala 

serta dapat merawat pasien jika terjadi kekambuhan lagi, keluarga juga 

diharapkan dapat melanjutkan perawatan di rumah dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Allen KE, dan Marrot RL. 2008. Profil Perkembangan Anak Pra Kelahiran Hingga 
Usia 12 Tahun, Edisi 5. Dialihbahasakan oleh Valentino. Jakarta: PT 
INDEKS 

Betz CL, dan Sowden LA. 2009. Buku Saku Keperawatan Pediatri Edisi 5. 
Dialihbahasakan oleh Meiliya E. Jakarta: EGC.  

Burns CE, Dunn AM, Brady MA, Starr NB, and Blosser CG. 2004. Pediatric 
Primary Care, 3rd Edition. Elsevier 

Carpernito LJ 2009. Diagnosis Keperawatan: Aplikasi Pada Praktik Klinis, Edisi 9. 
Dialihbahasakan oleh Sumarwati K. Jakarta: EGC 

Crain W. 2007. Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, Edisi 3. Dialihbahasakan 
oleh Yudi S. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Ekawati Z. 2007. Farmakoterapi Penyakit Sistem pernapasan. Yogyakarta: Pustaka 
Adipura 

Liu AH, Covar RA, Spahn JD, and Leung D. 2007. Nelson Textbook of Pediatrics, 
18th edition. Philadelphia: Elsevier 

Mason RJ, Murray JF, Broaddus VC, and Nadel JA. 2005. Murray and Nadel’s 
Textbook of Respiratory Medicine, 4th edition. Philadelphia: Elsevier. 

Rudolph AM. 2006. Buku Ajar Pediatri rudolph, Edisi 20, Volume.1. 
Dialihbahasakan oleh Wahhab S. Jakarta: EGC   

Sundaru H, dan Sukamto. 2006. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta: Pusat 
Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI. 

Ward J, Leach RM, and Wiener CM. 2006. At a Glance Sistem Respirasi, 2nd 
Edition. Dialihbahasakan oleh Hartanto H. Jakarta: Erlangga 

Wilson D and Hockenberrry M. 2008. Wong’s Clinical Manual of Pediatric Nursing, 
7Th edition. New York: Elsevier 

http://www.dinkesjatengprov.go.id/dokumen/profil/2009/profil2009.pdf diakses 
tanggal 17 Mei 2012 

http://www.ginasthma.org/guidelines-pocket-guide-for-asthma-management.html 
diakses tanggal 17 Mei 2012 


