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ABSTRAK 
 

Latar belakang : Sindrom Nefrotik  merupakan suatu penyakit yang tergolong 
langka dan unik, karena penyakit ini kebanyakan dialami oleh anak-anak. Sindroma 
Nefrotik adalah suatu kumpulan gejala klinis yang disebabkan karena peningkatan 
permeabilitas dinding kapiler sehingga menyebabkan terjadinya hiperlipidemia, 
hipoalbuminemia dan proteinuria, yang ditandai dengan adanya oedem, letargi, dan 
poliuri. 
Metode : penulis menggunakan metode deskripsi, adapun sampelnya adalah An. A, 
data ini diperoleh dengan cara yaitu : wawancara, pemeriksaan, observasi aktivitas, 
memperoleh catatan dan laporan diagnostik, bekerjasama dengan teman. 
Hasil : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari diagnosa yang muncul 
3 yaitu : kelebihan volume cairan berhubungan dengan akumulasi cairan dalam 
jaringan ruang ke tiga, resti kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema, 
intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan. 
Kesimpulan : kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sngat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien sehingga masalah 
keperawatan pasien mengenai kelebihan volume cairan, resiko tinggi kerusakan 
integritas kulit dan kelelahan dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagian masalah 
dapat teratasi sebagian. 

Kata kunci : nefrotik sindrom, klebihan cairan, kerusakan integritas kulit, kelelahan. 

 
 
 

  



 

 

 



PENDAHULUAN: Di indonesia angka kejadian sindroma nefrotik 

pada anak belum diketahui pasti, namun diperkirakan pada anak usiah 

dibawah 16 tahun berkisar antara 7 sampai 2 kasus per tahun pada setiap 

1.000.000 anak. Insiden sindroma nefrotik primer ini 2 kasus pertahun tiap 

1.00.000 anak berumur kurang dari 16 thn dengan angka prevalensi 

kommulatif 16 dari 1.00.000 anak kurang dari 14 tahun. Rasio antara laki-laki 

dan perempuan pada anak sekitar 2 : 1.(israr,2008) 

 Berdasarkan data dari Rekam Medik di RS. PKU Muhammdiyah 

Surakrta angka kejadian penyakit sindroma nefrotik pada anak, periode 

januari 2011 sampai april 2012 tercatat ada 4 klien, penyakit tersebut 

tergolong dalam penyakit yang masih langka.  

Tujuan umum : Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

Asuhan keperawatan yang benar pada pasien dengan  sindrom nefrotik. 

LANDASAN TEORI:  

1. Pengertian  

Nefrotik sindrom adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh adanya 

injuri glomerular yang terjadi pada anak dengan karakterristik; 

proteinuria, hipoproteinuria, hypoalbuminemia, hiperlipidemia dan edema 

(Suriadi dan Rita yuliani, 2006). 

 



2. Etiologi 

menurut Arif Mansyoer (2007) penyebab dari sindroma nefrotik adalah : 

glomerulonefritis kelainan minimal, glomerulonefritis 

membranoproliferatif, glomerulonefritis pascastreptokok, 

glomerulonefritis primer, glomerulonefritis sekunder, infeksi, keganasan, 

efek obat dan toksin. 

3. Manifestasi Klinis 

tanda dan gejala yang muncul pada sindroma nefrotik adalah: kenaikan 

berat badan, wajah tampak sembab, pembengkakakn abdomen, efusi 

pleura, pembengkakan labia dan skrotum, perubahan urin,dan rentan 

terhadap infeksi. 

4. Patofisiologi 

Meningkatnya permeabilitas dinding kapiler glomerular akan berakibat 

pada hilangnya protein plasma dan kemudian akan terjadinya proteinuria. 

Kelanjutan dari proteinuria menyebabkan hipoalbuminemia. Dengan 

menurunya albumin, tekanan osmotic plasma menurun sehingga cairan 

intravascular berpindah ke dalam intertisial. Perpindahan cairan tersebut 

menjadikan volume cairan intravascular berkurang, sehingga menurunkan 

jumlah aliran darah ke renal karena hipovolemi. Menurunya aliran darah 

ke renal, ginjal akan melakukan kompensasi dengan merangsang produksi 

renin angiotensin dan peningkatan sekresi antideuretik hormone (ADH) 



dan sekresi aldosteron yang kemudian menjadi retensi natrium dan air. 

Dengan retensi natrium dan air, akan menyebabkan edema. Terjadi 

peningkatan cholesterol dan Triglicerida serum akibat dari peningkatan 

stimulasi produksi lipoprotein karena penurunan plasma albumin atau 

penurunan onkotik plasma. Adanya hiperlipidemia juga akibat dari 

meningkatnya produksi lipoprotein dalam hati yang timbul oleh karena 

kompensasi hilangnya protein dan lemak akan banyak dalam urin 

(lipiduria). Menurunya respon imun karena sel imun tertekan, 

kemungkinan disebabkan oleh karena hipoalbuminemia, hyperlipidemia, 

atau defisiensi seng. 

5. Pemeriksaan Penunjang 

pemeriksaan penunjang yang dilakukakan adalah: urinalisis bila perlu dan 

biakan urin, protein urin kuantitatif, pemeriksaan darah. 

6. Komplikasi  

keseimbangan nitrogen, hiperlipidemia dan lipiduria, Hperkoagulasi, 

metabolisme kalsium dan tulang, infeksi dan adanya gangguan fungsi 

ginjal. 

7. Konsep Tumbuh Kembang 

Konsep tumbang anak usia sekolah menurut  William (2007). 

a. Perkembangan kognitif anak (Piaget) 

 Anak usia 9 tahun Fase Operasional Konkrit (7-11 tahun), pada 



fase ini, Pengalaman dan kemampuan yang diperoleh pada fase 

sebelumnya menjadi mantap. Ia mulai belajar untuk menyesuaikan 

diri dengan teman-temannya dan belajar menerima pendapat yang 

berbeda dari pendapatnya sendiri. 

b. Perkembangan psikosexsual anak (Sigmund freud) 

 Anak usia 9 tahun pada Fase Falik antara umur 3-12 tahun. 

Fase ini dibagi 2 yaitu fase oediopal antara 3-6 tahun dan fase laten 

antara 6-12 tahun. Fase oediopal dengan pengenalan akan bagian 

tubuhnya umur 3 tahun. Disini anak mulai belajar menyesuaiakan diri 

dengan hukum masyarakat. Perasaan seksual yang negative ini 

kemudia menyebabkan dia menjauhi orang tua dengan jenis kelamin 

yang sama. Disinilah proses identifikasi seksual. Anak pada fase 

praoediopal biasanya senang bermain dengan anak yang jenis 

kelaminnya berbeda, sedangkan anak pasca oediopal lebih suka 

berkelompok dengan anak sejenis.  

 

c. Perkembangan psikososial anak (Erik Erikson) 

Anak usia 9 tahun menurut Erikson, pada fase Berkarya vs rasa 

rendah diri. Masa usia 6-12 tahun adalah masa anak mulai memasuki 

sekolah yang lebih formal. Ia sekarang berusaha merebut perhatian 

dan penghargaan atas karyanya. Ia belajar untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan padanya, rasa tanggung jawab mulai timbul, dan ia 



mulai senang untuk belajar bersama. 

d. Perkembangan moral anak (Kolhlberg) 

Keenam tahapan perkembangan moral dari Kolhlberg dikelompokkan 

ke dalam tiga tingkatan: 

1) Pra Konvensional 

Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada 

pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan 

penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat 

pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan 

berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional 

terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral, dan 

murni melihat diri dalam bentuk egosentris. 

2) Konvensional 

Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau 

orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu 

tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan 

harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap 

ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. 

3) Pasca Konvensional 

 Tingkatan pasca konvensional, juga dikenal sebagai tingkat 

berprinsip, terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan 



moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang 

terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif 

seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat 

hakekat diri mendahului orang lain ini membuat tingkatan pasca-

konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional. 

8. Diagnosa Keperawatan dan Intevensi 

a. Diagnosa keperawatan 

1) Kelebihan volume cairan berhubungan dengan akumulasi cairan dalam 

jaringan dan ruang ke tiga (Kathleen, 2008) 

2) Resti kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema (Kathleen, 

2008) 

3) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan (Nanda, 2007) 

4) Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan tubuh yang 

menurun, kelebihan beban cairan, kelebihan cairan.(Wong,2004) 

b. Intervensi  

1) Kelebihan volume cairan berhubungan dengan akumulasi cairan 

dalam jaringan dan ruang ke tiga 

Batasan karakteristik mayor : Edema, (perifer,sakral), kulit menegang, 

mengkilap. Sedangkan batasan karakteristik minor : asupan lebih 

banyak daripada keluaran, sesak nafas, peningkatan berat badan 

(Carpenito, 2007) 



Tijuan : Pasien tidak menunjukan bukti-bukti akumulasi cairan (pasien 

mendapatkan cairan yang tepat) 

Kriteria hasil: BB stabil, tanda-tanda vital dalam batas normal, tidak 

ada edema 

Intervensi :  

(a) Kaji masukan yang relative terhadap keluaran secara akurat. 

Rasional : perlu untuk menentukan fungsi ginjal, kebutuhan 

penggantian cairan dan penurunan resiko kelebihan cairan. 

(b) Timbang berat badan setiap hari 

Rasional : mengkaji retensi cairan 

(c) Kaji perubahan edema : ukiur lingkar abdomen pada umbilicus 

serta pantau edema sekitar mata. 

Rasional : untuk mengkaji asites dan merupakan sisi umum edema 

(d) Atur masukan cairan dengan cermat 

Rasional : agar tidak mendapatkan lebih dari jumlah yang 

dibutuhkan  

(e) Pantau infuse intravena 

Rasional  : untuk mempertahankan masukan yang diresepkan 

(f) Berikan kortikosteroid sesuai ketentuan. 

Rasional : untuk menurunkan ekskresi proteinuria 

(g) Berikan deuretik bila diresepkan  



Rasional : untuk menghilangkan penghilangan sementara dari 

edema 

2) Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema 

Batasan karakteristik mayor : gangguan jaringan epidermis dan dermis. 

Dan batasan karakteri minornya adalah :pencukuran kulit, lesi, 

eritema, pruritis (Carpenito, 2007) 

Tujuan : Kulit anak tidak menunjukan adanya kerusakan integritas : 

kemerahan atau iritasi 

Kriteria hasil : Tidak ada kemerahan, lecet dan tidak terjadi tenderness 

bila disentuh . 

Intervensi :  

(a) Berikan perawatan kulit 

Rasional : memberikan kenyamanan pada anak dan mencegah 

kerusakan kulit 

(a) Hindari pakaian ketat 

Rasional : dapat mengakibatkan area yang menonjol tertekan 

(b) Bersihkan dan bedaki area kulit beberapa kali sehari 

Rasional : untuk mencegah terjadinya iritasi pada kulit karena 

gesekan dengan alat tenun 

(c) Topang area edema seperti skrotum, labia 

Rasional : untuk menghilangkan area tekanan 

(d) Ubah posisi dengan sering  



Rasional : untuk mencegah terjadinya dekubitus  

(e) Gunakan penghilang tekanan atau matras atau tempat tidur penurun 

tekanan sesuai kebutuhan 

Rasional : untuk mencegah terjadinya decubitus. 

3) Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan (wong, 2004) 

Tujuan : anak dapat melakukan aktifitas sesuai dengan kemampuan 

dan mendapatkan istirahat dan tidur yang adekuat 

Batasan karakteristik mayor : kelemahan, pusing, dispnea. 

Batasan karakteristik minor : pusing, dipsnea, keletihan, frekuensi 

akibat aktivitas. 

Kriteria hasil 

Klien mampu melakukan aktivitas dan latihan secara mandiri 

Intervensi  

(a) Pertahankan tirah baring awal bila terjadi edema hebat  

Rasional : Tirah baring yang sesuai gaya gravitasi dapat 

menurunkan edema 

(b) Seimbangkan istirahat dan aktivitas bila ambulasi 

Rasional : Ambulasi menyebabkan kelelehan  

(c) Rencanakan dan berikan aktivitas tenang  

Rasional : Aktivitas yang tenang mengurangi penggunaan energi 

yang dapat menyebabkan kelelahan 

(d) Instruksiksn istirahat bila anak mulai merasa lelah 



Rasional : Mengadekuatkan fase istirahat anak 

(e) Berikan periode istirahat tanpa gangguan 

Rasional : Anak dapat menikmati masa istirahatnya 

4) Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan pertahanan tubuh yang 

menurun, kelebihan beban cairan, kelebihan cairan. 

Tujuan : Tidak menunjukan adanya bukti infeksi 

Kriteria hasil : Hasil laboratorium normal, tanda-tanda vital stabil, 

tidak ada tanda-tanda infeksi. 

Intervensi  

(a) Lindungi anak dari kontak individu terinfeksi 

Rasional  : untuk meminimalkan pajanan pada organism infektif 

(b) Gunakan teknik mencuci tangan yang baik 

Rasional : untuk memutus mata rantai penyebaran infeksi  

(c) Jaga agar anak tetap hangat dan kering 

Rasional : karena kerentanan terhadap infeksi pernafasan 

(d) Pantau suhu 

Rasional : indikasi awal adanya tanda infeksi  

(e) Ajari orang tua tentang tanda dan gejala infeksi  

Rasional : memberi pengetahuan dasar tentang tanda dan gejala 

infeksi 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN : 

Sindroma nefrotik merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan 

adanya peningktan membran glomerular, sehingga terjadi injuri glomerular yang 

sering terjadi pada anak-anak , yang ditandai denagan adanya : proteinuria, 

hipoproteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia dan terdapatnya edema.  

Kasus Sindrom nefrotik harus dilakukan perawatan seefektif  mungkin 

untuk mencegah terjadinya komplikasi yang dapat mengganggu tumbuh 

kembang pasien. 

Dari asuhan keperawatan pada An. A dengan Sindroma Nefrotik di 

Ruang Mina II RS PKU Muhammadiyah Surakarta, penulis melakukan tindakan 

selama 3 hari dan penulis menemukan 3 diagnosa keperawatan yang muncul 

pada An. A yaitu : 

1. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan akumulasi cairan 

dalam jaringan dan ruang ke tiga 

2. Resti kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema 

3. Intoleransi aktivitas  berhubungan dengan kelelahan 

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 2 masalah teratasi dan 1 

masalah  teratasi sebagian. 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Suriadi & Yuliana, Rita. 2006. Asuhan Keperawatan Pada Anak. Jakarta : Sagung 
seto. 

Wilson, David, dkk. 2009. Buku Ajar Keperawatan Pediatrik. Jakarta : Buku 
kedokteran. EGC.  

Ltief, abdul. 2005. Buku kuliah Ilmu Kesehatan Anak. Jakarta . Bagian Ilmu 
Kesehatan Anak Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia. 

Syaifullah Noer, Mohammad, dkk . 2011. Kompendium Nefrologi Anak. Surakarta : 
diinventariskan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Crain, William. 2007. Teori Perkembangan: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : 
pustaka pelajar. 

Potter,  Perry. 2005. Fundamental Keperawatan. Jakarta : EGC. 

Carpenito,L.J. 2009. Buku Saku Diagnosa Keperawatan. Jakarta . EGC. 

Nanda. 2008. Panduan Diagnosa Keperawatan. Jakarta: Prima Medika. 

Morgan speer, Kathleen. 2009. Rencana Asuhan Keperawatan Pediatrik. Buku 
Kedokteran. EGC. 

 

 


