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ABSTRAK 

ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn. S DENGAN MASALAH 

UTAMA PADA An. S DENGAN OTITIS MEDIA AKUT DI DESA 

BRONTOWIRYAN DI WILAYAH PUSKESMAS KARTOSURO 

SUKOHARJO 

(Maryana Nurul Hidayati, J 200 100 020, 45 Halaman) 

 

Latar belakang: data yang didapatkan dari bidan puskesmas kartosuro 

menyebutkan bahwa hingga tahun 2013 menunjukkan ada sebanyak 17 kasus 

otitis media akut pada anak-anak. 

Tujuan : Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui penerapan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah utama otitis 

media akut di desa brontowiryan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura. Tujuan 

khusus melakukan pembahasan data pengkajian, merumuskan masalah dan 

membuat diagnosa keperawatan, menyusun intervensi, melaksanankan tindakan 

keperawatan, melaksanakan evaluasi terhadap tindakan. 

Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x kunjungan dalam satu 

minggu keluarga mampu mengenal penyakit otitis media, mampu merawat 

keluarga yang sakit dan mampu mencegah terjadinya gangguan pendengaran. 

Kesimpulan : Masalah yang ditemukan pada keluarga teratasi dengan tindakan 

keperawatan pendidikan kesehatan tentang penyakit otitis media akut yang dapat 

menambah pengetahuan keluarga dalam merawat pasien, selain itu juga dilakukan 

pendidikan kesehatan tentang perawatan anak dengan resiko gangguan 

pendengaran. 

Kata Kunci : otitis media akut, resiko gangguan pendengaran, gangguan 

integritas kulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

NURSING CARE FAMILY Tn. S WITH THE MAIN PROBLEM An. S 

WITH ACUTE OTITIS MEDIA BRONTOWIRYAN VILLAGE IN THE 

HEALTH KARTOSURO SUKOHARJO 

(Maryana Nurul Hidayati, J 200 100 020, 45 Pages) 

Background: Data obtained from midwife clinics kartosuro mentions that until 

2013 shows there are as many as 17 cases of acute otitis media in children. 

Objectives: the general objective of this scientific paper writing is to know the 

application of nursing care of families with major problems of acute otitis media 

in the village of brontowiryan in the working area community health center's debt. 

Special-purpose data assessment discussions, formulate a nursing diagnosis of 

problems and make, devise interventions, melaksanankan nursing actions, carry 

out the evaluation of the Act. 

Results: After nursing actions performed during the 2 x visits in one week the 

family was able to identify the disease, otitis media is capable of taking care of a 

sick family and was able to prevent the onset of hearing loss. 

Conclusion: the issues that are found on the family is resolved with the actions of 

nursing health education about the disease acute otitis media which can add to the 

knowledge of the family in caring for patients, it also conducted health education 

about child care and the risk of hearing loss. 

 

Key words: acute otitis media, the risk of hearing loss, impaired skin integrity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar belakang   

Menurut Toy, et al (2011) dan Garna, dkk (2012), Otitis media akut 

merupakan peradangan sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tuba 

eustachius, antrum mastoid, dan sel-sel mastoid. Keadaan seperti ini 

mengakibatkan nyeri telinga dan juga mengakibatkan membram timpani 

menjadi merah, opak, kaku, dan benjol.  

Dari data Puskesmas Kartasura pada bulan april 2013 ditemukan 

penderita Hipertensi sebanyak 225 pasien, Diabetes Mellitus sebanyak 75 

pasien, Asma sebanyak 39 pasien, hipertensi saat hamil sebanyak 10 pasien, 

Bronkitis kronis sebanyak 15 pasien, Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

sebanyak 10 pasien, Bronkitis akut sebanyak 9 pasien, Febris sebanyak 7 

pasien, Diare sebanyak 5 pasien dan Thypus abdominalis sebanyak 3 pasien. 

Sedangkan data yang didapat dari bidan Puskesmas Kartasura menyebutkan 

bahwa ada sebanyak 17 pasien anak – anak yang terkena otitis media akut. 

Dari latar belakang masalah di atas menarik penulis untuk 

mengadakan penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul “ Asuhan 

Keperawatan Keluarga Dengan Otitis Media akut ”. 

B. Tujuan penulisan  

1. Tujuan umum :  

   Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah yaitu memberikan 

asuhan keperawatan keluarga pada An. S dengan infeksi telinga atau otitis 



media akut dalam keluarga Tn. S di wilayah puskesmas kartosuro 

sukoharjo. 

2. Tujuan khusus :  

a. Melaksanakan pengkajian pada An. S dengan otitis media akut. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga pada An. S dengan otitis 

media akut. 

c. Menyusun rencana keperawatan keluarga pada An. S dengan otitis media 

akut. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada An. S dengan otitis media 

akut. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan keluarga pada An. S dengan otitis 

media akut.  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Otitis Media Akut 

1. Pengertian  

Menurut Toy EC, et al (2011), Otitis media akut adalah keadaan nyeri 

telinga, demam, dan gejala lain yang menyebabkan membram timpani 

menjadi merah, opak, kaku, dan benjol. 

2. Etiologi 

Menurut Schwartz MW, et al (2004) dan Soepardi EA, dkk (2007), 

penyebabnya adalah bakteri patogen yang sering adalah streptococcus 

pneumoniae, haemophilus influenzae yang tidak dibedakan jenisnya, 

moraxella catarrhalis, streptokokus hemolitikus, stafilokokus aureus, 



escherichia colli, proteus vulgaris dan pseudomonas. biasanya otitis media 

ini banyak terdapat pada anak-anak.  

3. Manifestasi Klinis  

Tanda dan gejala menurut Toy EC, et al (2011) dan Meadow SR, et al 

(2005) adalah rasa nyeri pada telinga (otalgia). rasa penuh dalam telinga 

atau rasa kurang dengar. pada bayi biasanya mengalami demam tinggi, 

gelisah, menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain atau menggosok 

telinganya. diare. anoreksia, muntah. kejang-kejang dan kadang 

memegangi telinga yang sakit. bila membram timpani sudah ruptur, maka 

sekret akan mengalir keluar telinga dan suhu tubuh anak akan menurun, 

sehingga anak bisa tidur tenang. 

4. Patofisiologi  

Menurut Garna H, dkk (2012), Sumbatan tuba eustachius 

merupakan penyebab utama terjadinya OMA. Karena fungsi tuba 

eustachius terganggu, sehingga terjadi invasi kuman ke dalam telinga 

tengah. Kuman yang masuk kedalam telinga tengah akan mengakibatkan 

peradangan. Selain itu pencetus terjadinya OMA adalah infeksi saluran 

pernafasan atas. Pada anak-anak semakin sering terkena ISPA maka 

semakin besar juga kemungkinan terjadi OMA pada anak-anak.  

5. Pengertian Keluarga  

Menurut Friedman M (2010), keluarga adalah dua orang atau lebih 

yang disatukan oleh kebersamaan dan kedekatan emosional serta yang 

mengidentifikasikan dirinya sebagi bagian dari keluarga.  



Tugas Keluarga Dalam Bidang Kesehatan 

1) Mengenal masalah kesehatan keluarga. 

2) Memutuskan tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga. 

3) Merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan. 

4) Memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan 

keluarga. 

5) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitarnya bagi 

keluarga. 

6. Pengkajian keperawatan  

Berdasarkan informasi dari petugas puskesmas saat ini An. S sedang 

menderita penyakit OMA (otitis media akut), dengan warna cairannya 

kekuningan, berbau busuk. sudah diperiksakan di ke puskesmas Pucangan 

Kartasura,  keluarga Tn. S tinggal di lingkungan padat penduduk, dan 

dekat dengan industri pabrik tahu. Dari hasil pemeriksaan pada An. S 

didapatkan, kesadaran compos mentis. Tanda Vital :  90/60 mmHg, Suhu 

36°C, Nadi 120 X/menit, RR 24 X/menit, Berat Badan 13 kg. sedangkan 

pengkajian fisik pada An. S diperoleh data, kepala mesocepalus, warna 

rambut hitam, persebaran rambut merata, kulit kepala bersih. mata 

simetris, tidak ikterik, reflek pupil baik, penglihatan baik, tanpa alat bantu 

penglihatan, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik. telinga simeris, 

pendengaran baik, tidak menggunakan alat bantu pendengaran, terdapat 

serumen, terdapat secret berwarna kekuningan, berbau busuk. hidung  

tidak ada polip, tidak ada secret, fungsi penciuman baik. Mulut tidak ada 



stomatitis, lidah bersih, gigi bersih, tidak ada   nyeri menelan, tidak ada 

karies gigi. Leher tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Pada Paru- 

Paru, fungsi paru-paru dalam batas normal. Pada Jantung, fungsi jantung 

dalam batas normal. Pada abdomen, fungsi pencernaan dalam batas 

normal. Pada ekremitas, fungsi ektremitas dalam batas normal.  

7. Hasil pengkajian  

Data subjektifnya ibu pasien mengatakan sudah 2 minggu anaknya 

sakit telinga, dari telinga anaknya keluar cairan kekuningan dari telinga 

kiri, anaknya sering mengeluh gatal pada telinga kirinya,  ibu 

mengeluhkan selama anaknya sakit, anaknya tidak mengikuti perintah 

orang tuanya, ibu mengatakan anaknya sering mengeluh merasa penuh di 

telinga. Dan data objektifnya Telinga kiri An. S tampak keluar cairan 

kekuningan, berbau busuk, An.S tampak menggaruk-garuk telinga kirinya, 

Ny. S tampak bingung saat ditanyai tentang penyakit An. S.  Tanda Vital :  

90/60 mmHg, Suhu 36°C, Nadi 120 X/menit, RR 24 X/menit, Berat Badan 

13 kg.  

8. Diagnosa Keperawatan 

1. Diagnosa yang muncul dalam kasus nyata dan ada dalam teori :  

Resiko gangguan fungsi pendengaran pada An. S dalam keluarga Tn. S 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal anak 

dengan otitis media akut.  

2. Diagnosa yang ada dalam teori tetapi tidak muncul dalam kasus 



a. Resiko injury berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 

merawat anggota keluarga yang sakit. 

b. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. 

c. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan ketidakmampuan 

mengenal masalah kesehatan.  

3. Diagnosa yang tidak ada dalam teori tetapi muncul dalam kasus nyata 

Gangguan integritas kulit pada An. S dalam keluarga Tn. S 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal 

penyakit otitis media akut.  

8. Implementasi Keperawatan  

a. Resiko gangguan fungsi pendengaran pada An. S dalam keluarga Tn. S 

berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal anak 

dengan otitis media akut. penkes tentang masalah penyebab terjadinya 

gangguan pendengaran, akibat dari sakit telinga atau otitis media akut 

yang tidak segera ditangani. Identifikasi sumber-sumber yang di miliki 

keluarga untuk mencegah terjadinya resiko gangguan pendengaran. 

kemampuan keluarga dalam mengenal anak dengan resiko gangguan 

pendengaran. gunakan fasilitas dan alat yang ada dirumah untuk 

mencegah resiko gangguan pendengaran. pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan. diskusikan dengan keluarga cara modifikasi 

lingkungan yang seoptimal mungkin. motivasi keluarga untuk 

memanfaatkan tenaga kesehatan jika ada keluhan pendengaran.  



2. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan ketidakmampuan 

keluarga dalam mengenal penyakit otitis media akut. penkes tentang 

pengertian dan penyebab otitis media akut pada anak. jelaskan pada 

keluarga tanda-tanda otitis media akut dan tanda – tanda infeksi. akibat 

dari sakit telinga atau otits media akut yang tidak segera ditangani. 

gunakan fasilitas dan alat yang ada dirumah untuk mencegah resiko 

infeksi. pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. diskusikan dengan 

keluarga cara modifikasi lingkungan yang seoptimal mungkin. motivasi 

keluarga untuk memanfaatkan tenaga kesehatan jika belum sembuh.  

 

KESIMPULAN 

A. Simpulan  

Setelah melaksanakan asuhan keperawatan keluarga Tn.S dengan masalah 

utama pada An.S dengan otitis media akut di desa Brontowiryan, di wilayah 

Puskesmas Kartasuro, Sukoharjo selama 1 minggu, maka penulis membuat 

beberapa kesimpulan : 

1. Penulis telah mampu mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial 

pada keluarga Tn.S, adapun masalah yang diidentifikasi oleh penulis 

dalam kasus keluarga Tn.S adalah Resiko gangguan fungsi pendengaran 

pada An. S dalam keluarga Tn. S berhubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga dalam mengenal anak dengan otitis media 

akut. Gangguan integritas kulit pada An.S dalam keluarga Tn.S 



berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal 

penyakit otitis media akut.. 

2. Penulis telah mampu merencanakan tindakan keperawatan keluarga 

Tn.S yang bertujuan untuk keluarga mampu mengenal masalah otitis 

media akut, keluarga mampu memutuskan untuk merawat anggota 

keluarga dengan masalah otitis media akut, keluarga mampu merawat 

anggota keluarga dengan masalah otitis media akut, keluarga mampu 

memodifikasi lingkungan untuk mengatasi masalah otitis media akut, 

keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mengatasi otitis 

media akut. 

3. Penulis telah mampu melaksanakan asuhan keperawatan keluarga Tn.S 

yaitu melakukan penkes tentang otitis media akut.  

B. Saran 

Bagi keluarga pasien dapat lebih perhatian kepada pasien dan mendukung 

serta memberi motivasi kesembuhan penyakit pasien. Perawat harus berusaha 

melakukan pendekatan yang efektif sehingga dapat tercipta rasa percaya/trust 

pasien terhadap perawat. Perawat dapat lebih cermat dan teliti dalam 

melakukan asuhan keperawatan keluarga terutama pada pengkajian pada 

pasien. Bagi pelayanan kesehatan dapat lebih aktif membantu warga dan 

menyediakan pelayanan kesehatan yang mendukung dalam semua hal, 

termasuk ketersediaan alat. 
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