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ABSTRAK 

Latar Belakang :  Faringitis akut merupakan salah satu penyakit tersering pada anak – anak 

yang berkunjung ke dokter umum. Di Amerika, per tahun lebih dari 10 juta pasien yang 

terdiagnosa sebagai faringitis akut. Faringitis sering ditemukan pada anak – anak.  

Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan Faringitis Akut meliputi 

pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 

Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil bersihan jalan 

nafas kembali efektif, nyeri pasien berkurang dari skala nyeri 5 menjadi 2, aktivitas sehari – hari  

pasien meningkat. 

Kesimpulan : Kerjasama antar tim kesehatan dengan pasien atau keluarga sangat diperlukan 

untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada An. D, komunikasi terapeutik dapat mendorong 

pasien lebih kooperatif. 

Kata kunci : Faringitis Akut, bersihan jalan nafas, nyeri, intoleransi aktivitas 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernafasan atas Akut (ISPaA) mengakibatkan kematian pada anak 

dalam jumlah kecil, tetapi menyebabkan kecacatan. Di Negara berkembang, faringitis 

streptokokus dapat diikuti dengan demam rematik akut masih dapat di cegah. Walaupun 

kelompok usia utama yang diperhatikan untuk deteksi dan pengobatan faringitis karena 

streptokokus untuk mencegah rematik akut (dan penyakit jantung rematik kronis) adalah 

5-15 tahun, penanganan klinis yang sama juga sesuai untuk anak yang lebih muda karena 

karena kasus demam rematik dapat juga menyerang pada kelompok usia ini. 

Faringitis adalah inflamasi pada faring yang menyebabkan sakit tenggorok 

(Medical ensiklopedi). Faringitis akut merupakan salah satu penyakit tersering pada 

anak-anak yang berkunjung ke dokter umum. Di Amerika, per tahun lebih dari 10 juta 

pasien yang terdiagnosa sebagai faringitis akut. Faringitis lebih sering terjadi pada anak-



anak. Insidensi puncak faringitis adlah pada usia sekolah antara umur 4-7 tahun. 

Faringitis, terutama infeksi Group A β-Hemolyticus Steptococcus (GABHS), jarang pada 

anak kurang dari 3 tahun (Bailey, 2006) 

Faringitis akut terjadi karena adanya inflamasi pada tenggorokan yang 

menyebabkan nyeri pada tenggorokan. Faringitis akut merupakan penyakit tersering yang 

diderita pada anak – anak. Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 

2011 anak yang menderita faringitis akut sebanyak 190 orang. Sedangkan pada tahun 

2012 sampai bulan april di bangsal Mina Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta, 

diketahui anak yang menderita penyakit faringitis akut sebanyak 74 orang. Dari data 

tersebut menunjukan banyaknya anak – anak yang menderita faringitis akut di atas usia 3 

tahun.  

B. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Penyusunan karya tulis ilmiah ini untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam 

menerapkan asuhan keperawatan gangguan sistem pernafasan : faringitis akut. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat melakukan pengkajian secara langsung pada pasien faringitis akut 

di Rs. PKU Muhammadiyah Surakarta. 

b. Dapat menegakkan diagnosa keperawatan sesuai dengan kondisi pasien 

faringitis akut. 

c. Dapat menentukan intervensi keperawatanyang sesuai dengan diagnosa 

pasien faringitis akut. 



d. Dapat melakukan implementasi keperawatan secara langsung pada pasien 

faringitis akut. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TEORI 

1. PENGERTIAN 

Faringitis akut adalah radang akut pada mukosa faring dan jaringan limfoid 

pada dinding faring (Rospa, 2011). Menurut Vincent (2004) Faringitis akut adalah 

infeksi pada faring yang disebabkan oleh virus atau bakteri, yang ditandai oleh 

adanya nyeri tenggorokan, faring eksudat dan hiperemis, demam, pembesaran 

limfonodi leher dan malaise. Pendapat lain di kemukakan oleh Ikatan Dokter Anak 

Indonesia (2008) Faringitis merupakan peradangan akut membrane mukosa faring 

dan struktur lain di sekitarnya. Karena letaknya yang sangat dekat dengan hidung dan 

tonsil, jarang terjadi hanya infeksi local faring atau tonsil. Oleh karena itu, pengertian 

faringitis secara luas mencakup tonsillitis, nasofaringitis, dan tonsilofaringitis.  

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Faringitis akut 

adalah suatu peradangan akut yang menyerang tenggorokan atau faring yang 

disebabkan oleh virus atau bakteri tertentu yang di tandai dengan nyeri tenggorokan. 

2. ETIOLOGI 

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (2008) Virus merupakan etiologi 

terbanyak faringitis akut, terutama pada anak berusia < 3 tahun (prasekolah). Virus 

penyebab penyakit respiratori seperti Adenovirus, Rhinovirus, dan virus 

parainfluenza dapat menjadi penyebab faringitis. Virus Epstein Barr (Epstein Barr 

virus,EBV) dapat menyebabkan faringitis, tetapi disertai dengan gejala infeksi 



mononikleosis seperti splenomegali dan limfadenopati genelisata. Infeksi sistemik 

seperti infeksi virus campak, virus Rubella, dan berbagai virus lainnya juga dapat 

menunjukan gejala faringitis akut. Streptococcus ß hemolitikus grup A adalah bakteri 

penyebab terbanyak faringitis akut. Bakteri tersebut mencakup 15 – 30 % dari 

penyebab faringitis akut pada anak. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bibhat K Mandal (2006) etiologi dari 

faringitis akut adalah : 

a. Streptococcus pygenes 

b. Virus EPSTEIN-BARR (EBV) 

c. Corynebacterium diphtheria 

3. PATHOFISIOLOGI 

Menurut Arif Mansjoer (2007) pathofisiologi dari faringitis akut adalah 

penularan terjadi melalui droplet. Kuman menginfiltrasi lapisan epitel kemudian bila 

epitel terkikis maka jaringan limfoid superficial bereaksi terjadi pembendungan 

radang dengan infiltrasi leukosit polimorfonuklear. Pada stadium awal terdapat 

hiperemi, kemudian oedem dan sekresi yang meningkat. Eksudat mula-mula serosa 

tapi menjadi menebal dan cenderung menjadi kering dan dapat melekat pada dinding 

faring. Dengan hiperemi, pembuluh darah dinding faring menjadi lebar. Bentuk 

sumbatan yang berwarna kuning, putih, atau abu – abu terdapat folikel atau jaringan 

limfoid. Tampak bahwa folikel dan bercak – bercak pada dinding faring posterior 

atau terletak lebih ke lateral menjadi meradang dan membengkak sehingga timbul 

radang pada tenggorok atau faringitis. 



Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (2008) patogenesis dari faringitis akut 

yaitu bakteri maupun virus dapat secara langsung menginfasi mukosa faring yang 

kemudian menyebabkan respon peradangan lokal. Rhinovirus menyebabkan iritasi 

mukosa faring sekunder akibat sekresi nasal. Sebagian besar peradangan melibatkan 

nasofaring uvula, dan palatum mole. Perjalanan penyakitnya ialah terjadi inokulasi 

dari agen  infeksius di faring yang menyebabkan peradangan local, sehingga 

menyebabkan eritema faring, tonsil, atau keduanya. Infeksi streptokokus ditandai 

dengan invasi local serta penglepasan toksin ekstraseluler dan protease. Transmisi 

dari virus yang khusus dan SBHGA terutama terjadi akibat kontak tangan dengan 

secret hidung di bandingkan dengan kontak oral. Gejala akan tampak setelah masa 

inkubasi yang pendek, yaitu 24-72 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PATHWAYS 

 

Sumber : Arif Mansjoer, 2007;  Ikatan Dokter Anak Indonesia, 

2008; Modifikasi 

 

 

 

 

 

 

FARINGITIS 

Inflamasi 

Demam Edema mukosa Mukosa kemerahan Batuk 

Penguapan Nafsu makan turun Kesulitan menelan Sputum 

Resti defisit 

volume cairan 

Gangguan 

nutrisi 

Nyeri Bersihan jalan nafas 

tidak efektif 

Droplet Resti penularan 

Kurang pengetahuan 



5. MANIFESTASI KLINIS 

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (2008) Faringitis streptokokus sangat 

mungkin jika di jumpai tanda dan gejala berikut: 

a. Awitan akut, disertai mual dan muntah 

b. Faring hiperemis 

c. Demam 

d. Nyeri tenggorokan 

e. Tonsil bengkak dengan eksudasi 

f. Kelenjar getah bening leher anterior bengkak dan nyeri 

g. Uvula bengkak dan merah 

h. Ekskoriasi hidung disertai lesi impetigo sekunder 

i. Ruam skarlantina 

j. Petikie palatum mole 

Menurut Wong (2010) manifestasi klinik dari faringitis akut : 

a. Demam (mencapai 40°C) 

b. Sakit kepala 

c. Anorexia 

d. Dysphagia 

e. Mual, muntah 

f. Faring edema atau bengkak 

 

 

 



6. KOMPLIKASI 

Menurut Kazzi (2006) Biasanya faringitis dapat sembuh sendiri. Namun jika 

faringitis ini berlangsung lebih dari 1 minggu, masih terdapat demam, pembesaran 

nodus limfa, atau muncul bintik kemerahan. Hal tersebut berarti dapat terjadi 

komplikasi dari faringitis, seperti demam reumatik. Beberapa komplikasi faringitis 

akut yang lain adalah : 

a. Demam scarlet, yang di tandai dengan demam dan bintik kemerahan. 

b. Demam reumatik, yang dapat menyebabkan inflamasi sendi, atau kerusakan 

pada katup jantung. Demam reumatik merupakan komplikasi yang paling 

sering terjadi pada faringitis akut. 

c. Glomerulonefritis, komplikasi berupa glomerulonefritis akut merupakan 

respon inflamasi terhadap protein M spesifik. Komplek antigen- antibody 

yang terbentuk berakumulasi pada glomerulus ginjal yang akhirnya 

menyebabkan glomerulonefritis ini. 

d. Abses peritonsilar biasanya disertai dengan nyeri faringeal, disfagia, demam 

dan dehidrasi. 

7. PENATALAKSANAAN 

Menurut Wong (2009) penatalaksanaan terapeutik dari faringitis akut jika terjadi 

infeksi tenggorokan akibat streptococcus, penisilin oral dapat diberikan dengan dosis 

yang cukup untuk mengendalikan manifestasi local akut. Penisillin memang tidak 

mencegah perkembangan glomerunefritis akut pada anak-anak yang rentan namun 

dapat mencegah penyebab strein nefrogenik dari streptococcus hemolitik ß grup A ke 

anggota keluarga lainnya. Antibiotic lain yang di gunakan untuk mengobati 



streptococcus hemolitik ß grup A adalah eritromisin, azitromisin, klaritromisin, 

sefalosporin seperti sefdinir (omnicef) dan amoksisilin. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Natalia (2003) jika diduga faringitis 

streptokokus (biasanya pada anak usia 3 tahun atau lebih), berikan Benzatin penisilin 

(suntikan tunggal) 600.000 unit untuk anak usia di bawah 5 tahun, 1.200.000 unit 

untuk usia 5 tahun atau lebih. Ampisilin atau amoksisilin selama 10 hari atau penisilin 

V (fenoksimetilpenisilin) 2-4 kali sehari selama 10 hari. Kortrimolsasol tidak 

direkomendasikan untuk nyeri tenggorok yang disebabkan oleh streptokokus karena 

tidak efektif, jika penisilin V digunakan berikan 125mg dua kali sehari selama 10 

hari. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Asuhan keperawatan pada An. D dilaksanakan selama tiga hari diruang Mina, RS. 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Proses keperawatan dimulai dari pengkajian, 

menegakan diagnosa, melakukan perencanaan tindakan , pelaksanaan dan evaluasi maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada pasien An. D dengan kasus Faringitis Akut di ruang Mina, RS.PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Penulis  menemukan masalah keperawatan sebagai 

berikut : Bersihan jalan nafas tidak efektif  berhubungan dengan peningkatan sekresi , 

Nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi. Adapun masalah lain yang muncul 

pada saat dilakukan pengkajian yaitu Intoleransi aktivitas berhubungan dengan 

kelemahan fisik. 

2. Penentuan kriteria waktu dalam rencana keperawatan harus realistis dan intervensi 

harus berdasarkan teori yang ada.  



3. Kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain sangat diperlukan dalam pelaksanaan 

intervensi keperawatan. Adanya kolaborasi membantu penulis melakukan 

implementasi sesuai dengan intervensi walaupun belum sempurna. 

4. Penulis ingin menunjukan bahwa semua masalah keperawatan pada dasarnya dapat 

diatasi meskipun belum sempurna. Ada beberapa masalah yang teratasi sebagian yaitu 

bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekresi intervensi dilanjutkan 

dirumah. Masalah keperawatan yang lain adalah nyeri akut berhubungan dengan 

proses inflamasi intervensi dilanjutkan dirumah. Sedangkan untuk masalah yang 

sudah teratasi adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. 

B. SARAN  

Setelah melaksakan asuhan keperawatan pada An. D dengan kasus Faringitis 

Akut diruang Mina RS.PKU Muhammadiyah Surakarta selama tiga hari. Penulis 

menyusun karya tulis ini diharapkan berguna dan dapat dijadikan masukan kearah yang 

lebih baik dalam memberikan asuhan keperawatan. Adapun saran yang penulis 

kemukakan sebagai berikut : 

1. Perawat 

Sebagai seorang perawat hedaknya lebih teliti dalam melakukan pengkajian supaya 

dalam menegakan diagnosa tepat pada masalah sebenarnya pasien. 

2. Pasien 

Pasien disarankan untuk tidak takut dalam mengatakan apa yang dirasakan saat 

pengkajian keperawatan, dan lebih terbuka dengan perawat. 

3. Instansi rumah sakit 



Karya tulis ilmiah  ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pemberian asuhan 

keperawatan Faringitis Akut serta dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. 

4. Instansi pendidikan 

Penulis menyarankan pada institusi pendidikan untuk dapat menjadikan  karya 

tulis ini sebagai bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan tentang Faringitis 

Akut. 
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