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BAB I 

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 
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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. Identifikasi Masalah 

Melihat dari banyaknya angka kejadian faringitis akut di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta maka di susunlah Karya Tulis Ilmiah 

“ASUHAN KEPERAWATAN PADA An.D DENGAN GANGGUAN 

SISTEM PERNAFASAN : FARINGITIS AKUT ”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tentang kasus faringitis akut diatas maka dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana melakukan pengkajian keperawatan pada pasien 

faringitis akut di ruang mina RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagaimana menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien 

faringitis akut. 

3. Bagaimana menentukan intervensi yang sesuai dengan diagnosa 

pada pasien faringitis akut. 
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4. Bagaimana mengimplementasikan intervensi keperawatan yang 

sudah disusun sesuai dengan diagnosa keperawatan pada pasien 

faringitis akut. 

5. Bagaimana melakukan evaluasi akhir asuhan keperawatan pada 

pasien faringitis akut. 

 

D. 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. 
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E. Manfaat  

1. Bagi Penulis 

Penulis bisa lebih mendalami materi dan menambah pengetahuan 

tentang gangguan sistem pernafasan khususnya tentang faringitis 

akut. 

2. Pasien dan Keluarga 

Bagi pasien dapat bermanfaat untuk membantu mempercepat 

pemulihan penyakit yang dideritanya. Bagi keluarga dapat 

menambah pengetahuan tentang bagaimana cara merawat pasien 

dengan faringitis akut. 

3. Institusi pendidikan 

Mengetahui tingkat kemampuan dan melakukan evaluasi penilaian 

akhir selama pembelajaran. Menambah bahan referensi bacaan 

tentang asuhan keperawatan faringitis akut 

4. Institusi rumah sakit 

Karya tulis ini sebagai bahan masukan bagi rumah sakit dan bagi 

tenaga kesehatan dalam menerapkan asuhan keperawatan pada 

pasien faringitis akut saat melakukan tindakan perawatan. 


