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PENDAHULUAN 

Pneumonia atau radang paru merupakan salah satu penyakit yang diperkirakan telah 

mengakibatkan 4 juta anak balita meninggal tiap tahun. Di Indonesia dari 450.000 

kematian balita setiap tahun diduga 150.000 disebabkan oleh ISPA terutama 

pneumonia. (Ichwanu, 2003 : 126). 

       Pneumonia menjadi penyebab tunggal kematian utama pada anak–anak berusia 

kurang dari 5 tahun dengan sekitar 1,6 juta anak meninggal setiap tahun. Studi telah 

mengidentifikasi Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dan virus RSV 

sebagai penyebab utama patogen yang berhubungan dengan pneumonia pada anak. 

       Penyakit pneumonia adalah penyebab nomor satu (15,7 %) dari penyebab 

kematian balita di rumah sakit (Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2005). Pada 

tahun 2006, cakupan penemuan pneumonia balita di Jawa Tengah mencapai 26,62%. 

Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2007 yaitu menjadi 24,29% dan 

pada tahun 2008 juga mengalami penurunan menjadi 23,63% (Profil Kesehatan Jawa 

Tengah, 2008). 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pneumonia adalah inflamasi atau  infeksi pada parenkim paru (Betz, 2009: 508).  

 Bronkopneumonia dimulai pada bronkiolus terminal, yang tersumbat dengan 

eksudat mukopurulen yang membentuk bidang yang terkonsolidasi pada lobus-lobus 

di dekatnya, disebut juga pneumonia lobularis (Hockenberry, 2009: 952). 



      Menurut Betz (2009: 508) pneumonia disebabkan oleh satu atau lebih agen 

berikut: bakteri (mikoplasma), virus, fungi, parasit, atau respirasi zat asing.   

       Menurut Abdoerrahman (2007: 1228) pembagian etiologis dari 

bronkopneumonia, yaitu: 

a.  Bakteria: diplococcus pneumonia, pneumococcus, streptococcus  hemolyticus, 

streptococcus aureus, hemophilus influenzae,  bacillus friedlander, mycobacterium 

tuberculosis.  

b. Virus: respiratory syncytial virus, virus influenza, adenovirus, virus sitomegalik.  

c. Mycoplasma pneumonia, jamur: histoplasma capsulatum, cryptococcus 

neoformans, blastomyces dermatitides, coccidioides immitis, aspergillus species, 

candida albicans.  

d. Aspirasi: makanan, kerosen (bensin, minyak tanah), cairan amnion, benda asing. 

Pneumonia hipostatik, sindrom leoffler. 

Menurut Roesepno (2007: 1229) pneumococcus masuk ke dalam paru melalui 

jalan pernafasan secara percikan (droplet). Proses radang paru pneumonia dapat 

dibagi atas 4 stadium, yaitu: stadium kongesti: kapiler melebar dan kongesti serta 

dalam alveolus terdapat eksudat jernih, bakteri dalam jumlah banyak, beberapa 

neutrofil dan makrofag. 

Pada umumnya, klasifikasi dilakukan atas dasar anatomi dan etiologi. Menurut 

Hockenberry (2002: 952) klasifikasi pneumonia berdasarkan letak anatomi: 

 



a. Pneumonia lobaris 

       Pneumonia lobaris adalah melibatkan semua atau segmen yang luas dari satu 

lobus paru atau lebih. Jika kedua paru terkena disebut pneumonia bilateral atau 

penumonia ganda (Hockenberry, 2002: 952). 

b. Bronkopneumonia 

       Bronkopneumonia adalah dimulai pada bronkiolus terminal, yang tersumbat 

dengan eksudat mukopurelen yang membentuk bidang yang terkonsolidasi pada 

lobus-lobus di dekatnya, disebut juga pneumonia lobularis (Hockenberry, 2002: 

952). 

c. Pneumonia interstisial  

       Pneumonia interstisial adalah proses inflamasi dengan batas-batas yang lebih 

atau kurang dalam dinding alveolus (interstisium) dan jaringan peribronkial dan 

interlobaris (Hockenberry, 2002: 952).  

       Untuk pengobatan yang tepat, pengetahuan mengenai penyebab pneumonia 

sangat diperlukan, sehingga pembagian etiologi dianggap lebih rasional dibandingkan 

dengan dengan pembagian anatomis. 

 Pertumbuhan adalah perubahan ukuran fisik tertentu dan peningkatan ukuran 

tubuh anak yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah dan bertambahnya ukuran 

sel-sel yang sudah ada. Pertumbuhan  pada anak meliputi peningkatan tinggi badan, 

berat badan, lingkar kepala, panjang lengan, dan bentuk tubuh anak (K. Eillen, 2010: 

20). 



 Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh susunan genetika anak yang 

unik dan kualitas lingkungan sehari-hari, yang mencakup pengasuhan, perawatan 

medis, dan kesempatan untuk belajar berbagai macam keterampilan yang merupakan 

bukti perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dapat dinilai dalam enam 

bidang yaitu fisik, motorik, perceptual, kognitif, berbahasa dan personal-sosial (K. 

Eillen, 2010: 21). 

 Tahap perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud pada anak usia 1 

sampai 3 tahun pada William (2007, 388) meliputi: daerah anal merupakan aktifitas 

yang melingkupi pengeluaran tinja menjadi sumber kepuasan libido yang penting 

selama tahun kedua kehidupan, anak mulai menunjukkan keakuannya, sikapnya 

sangat narsisistik (cinta terhadap dirinya sendiri) dan egoistik, mulai belajar kenal 

dengan tubuhnya sendiri dan mendapatkan pengalaman autoerotik (merasa 

lega/nikmat dari dirinya), dan tugas utama anak pada fase ini adalah latihan 

kebersihan. 

 

TINAJAUAN KASUS  

 Identitas pasien adalah, pasien bernama An. N, dengan umur 1 tahun 4 bulan. 

Jenis kelamin perempuan. An. N bertempat tinggal di desa Suko, Madegondo Rt 4 

Rw 3 Grogol Sukoharjo. Orang tua pasien menganut agama Islam.  

       Identitas penanggung jawab, ibu pasien bernama Ny. A, berumur 22 tahun dan 

beragama Islam. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Pekerjaan Ny. A adalah 



sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir adalah SMA. Ny. A bertempat 

tinggal di desa Suko, Madegondo Rt 4 Rw 3 Grogol Sukoharjo. 

 Pola eliminasi. Sebelum sakit: BAB 1 kali perhari ada ampas, BAK kurang lebih 

4 kali perhari, kuning jernih keputihan.Selama sakit: BAB sekarang kurang lebih 2 

kali sehari, padat, hijau, kekuningan. BAK kurang lebih 3 sampai 4 kali perhari, 

kekuningan. 

 Pola aktifitas dan latihan. Sebelum sakit: anak aktif berjalan, mengoceh dan 

bermain. Selama sakit: pasien menjadi lemah dan mudah menangis. 

 Pola istirahat dan tidur. Sebelum sakit: pagi sekitar antara jam 9 sampai jam 12 

biasanya tidur, untuk malam hari kurang lebih 9 jam dari jam 8 malam sampai 5 pagi. 

Selama sakit: tidur pagi kurang lebih 1 hingga 2 jam, untuk malam hari kurang lebih 

9 jam. 

 Pola kognitif. Sebelum sakit: keadaan umum pasien baik, anak aktif dan tidak 

rewel. Selama sakit: keadaan umum pasien lemah dan cengeng. 

Intervensi keperawatan 

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan produksi 

sputum pada jalan nafas. 

     Rencana tindakan disusun pada tanggal 12 sampai 14 Mei 2012 dengan:  

Tujuan: jalan napas yang adekuat. 

 Kriteria hasil: secara verbal tidak ada keluhan sesak, suara napas normal 

(vesikuler), tidak ada sianosis, tidak batuk, menunjukkan jalan napas yang paten 



(irama napas, frekuensi pernapasan dalam rentang normal (22-30x/menit), tidak 

ada suara napas tambahan.  

2. Ansietas berhubungan dengan proses hospitalisasi. 

Rencana keperawatan disusun dengan: 

Tujuan: pasien mengalami penurunan rasa takut setelah dilakukan 1 x 24 jam. 

Kriteria hasil: anak tidak menunjukkan tanda-tanda distress, anak melakukan 

aktivitas dengan tenang yang sesuai dengan usia, minat, kondisi, dan tindakan 

kognitif.  

3. Kurang pengetahuan tentang penyakit anaknya berhubungan dengan kurangnya 

informasi. 

Rencana keperawatan disusun dengan:  

Tujuan: keluarga akan paham tentang penyakit anaknya, setelah dilakukan 

tindakan keperawatan 3x24 jam dengan  

Kriteria hasil: orang tua akan mengekspresikan pemahaman tentang petunjuk 

perawatan di rumah. 

 

PEMBAHASAN  

Pengkajian  

Pengkajian merupakan  pendekatan  sistematik untuk mengumpulkan dan 

menganalisisnya sehingga dapat diketahui masalah dan kebutuhan pasien. Data dalam 

pengkajian diperoleh dari wawancara, observasi, pemeriksaan fisik pada pasien dan 

melihat pada catatan medik yang telah didokumentasikan. Teknik yang digunakan 



adalah wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan anamnesa. Pola fungsi yang 

dipakai adalah pola fungsi Gordon. 

Diagnosa Keperawatan Yang Muncul di Kasus 

1. Pengertian diagnosa keperawatan 

a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi 

sputum pada jalan napas (Irman, 2008: 71). 

       Bersihan jalan napas adalah ketidakmampuan untuk membersihkan sekret 

atau obstruksi dari saluran pernapasan untuk mempertahankan kebersihan jalan 

napas (Nanda, 2007: 2).  

b. Ansietas berhubungan dengan proses hospitalisasi (Carpenito, 2009: 898). 

Ansietas adalah suatu keadaan dimana individu merasa gelisah dan cemas 

dengan kondisi tubuh atau dengan lingkungan baru yang belum dikenal 

(Hockenberry, 2009: 954) 

c. Kurang pengetahuan tentang penyakit anaknya berhubungan dengan kurangnya 

informasi (Kathleen, 2008: 41). 

       Kurang pengetahuan tentang perawatan dirumah adalah tidak adanya atau 

kurangnya informasi kognitif sehubungan dengan topik spesifik (Nanda, 2007: 

6). 

2. Alasan penegakan diagnosa keperawatan 

a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi 

sputum pada jalan napas (Irman, 2008: 71).  



       Tanda dan gejala yang timbul seperti suara napas abnormal (ronchi), 

terdapat sekret yang belum keluar, batuk dengan atau tanpa  

produksi sputum. Data pendukung dari masalah ini adalah An. N batuk 

berdahak dan dahaknya tidak bisa keluar. 

       Penulis memprioritaskan diagnosa ini pada prioritas pertama karena 

menurut Masslow kebutuhan dasar manusia: fisiologi utama yang harus segera 

diatasi adalah oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi. Pada An. N mengalami 

gangguan oksigenasi karena apabila masalah ini tidak segera diatasi maka akan 

menyebabkan komplikasi (Kathleen, 2008: 41). 

       Intervensi disusun dengan tujuan setelah dilakukan tindakan 3 x 24 jam An. 

N sudah tidak batuk lagi, secara verbal tidak ada keluhan sesak, suara napas 

normal (vesikuler), tidak ada sianosis dengan kriteria hasil: mampu 

mengidentifikasikan dan mencegah faktor yang dapat menghambat jalan napas, 

seperti penumpukan sekret. 

Pelaksanaan Tindakan 

1. Kelebihan / faktor pendukung 

a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi 

sputum pada jalan napas (Irman, 2008: 71). 

b. Ansietas berhubungan dengan proses hospitalisasi (Carpenito, 2009: 898). 

c. Kurang pengetahuan tentang penyakit anaknya berhubungan dengan 

kurangnya informasi (Kathleen, 2008: 41). 

 



2. Kekurangan / faktor penghambat 

a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi 

sputum pada jalan napas (Irman, 2008: 71). 

b. Ansietas berhubungan dengan proses hospitalisasi (Carpenito, 2009: 898). 

c. Kurang pengetahuan tentang penyakit anaknya berhubungan dengan 

kurangnya informasi (Kathleen, 2008: 41). 

 

Hasil evaluasi 

Hasil evaluasi dari proses pengkajian sampai dilakukan asuhan keperawatan  

dengan permasalahan/diagnosa keperawatan yang muncul berdasarkan analisa data 

yaitu: 

1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi 

sputum pada jalan napas (Irman, 2008: 71). 

Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2012 dengan hasil subyektif (S): 

keluarga mengatakan sudah tidak batuk. Obyektif (O): S: 36oC, Rr: 24x/menit, N: 

94 x/menit, pasien sudah tidak batuk. Assesment (A): masalah teratasi. P: 

intervensi dihentikan. 

2. Ansietas berhubungan dengan proses hospitalisasi (Carpenito, 2009: 898).  

       Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2012 dengan hasil subjektif (S): 

keluarga mengatakan anaknya sudah tidak rewel dan tenang, anaknya sudah 

beraktifitas seperti biasa dan Ny. A sudah tidak khawatir dengan kondisi anaknya. 



Objektif (O): pasien terlihat senang dan keluarga tenang. Assessment (A): masalah 

teratasi. Planning (P): hentikan intervensi.  

3. Kurang pengetahuan tentang penyakit anaknya berhubungan dengan kurangnya 

informasi (Kathleen, 2008: 41). 

       Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2012 dengan hasil subyektif (S): 

keluarga mengatakan sudah mengerti tentang penyakit anakanya. Obyektif (O): 

keluarga dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan 3 dari 5 penyebab 

bronkopneumonia. Assesment (A): masalah teratasi. Planning (P): hentikan 

intervensi.  

 

SIMPULAN  

Bronkopneumonia adalah jenis infeksi paru yang disebabkan oleh agen infeksius 

dan terdapat di daerah bronkus dan sekitar alveoli. Bronkopneumonia disebabkan 

oleh satu atau lebih agens berikut: bakteri (mikoplasma), virus, fungi, parasit, atau 

respirasi zat asing.  

Dari asuhan keperawatan pada An. N dengan Bronkopneumonia di Ruang 

Flamboyan RSUD Sukoharjo, penulis melakukan tindakan selama 3 x 24 jam dan 

penulis menemukan 3 diagnosa keperawatan yang muncul pada An. N yaitu : 

1. Tidak efektif bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan produksi 

sputum pada jalan nafas. 

2. Ansietas berhubungan dengan hospitalisasi. 



3. Kurang pengetahuan tentang penyakit anaknya berhubungan dengan kurangnya 

informasi. 

       Dari ketiga diagnosa diatas, dilakukan tindakan sesuai intervensi  dengan kriteria 

waktu 3x24 jam tiap-tiap diagnosa keperawatan. Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3 hari, kemudian diperoleh masalah teratasi. 
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