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BAB I 

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.  

Prevalensi terjadinya otitis media di seluruh dunia untuk usia 10 tahun 

sekitar 62 % sedangkan anak-anak berusia 3 tahun sekitar 83 %. Di Amerika 

Serikat, diperkirakan 75 % anak mengalami minimal 1 episode otitis media 

sebelum usia 3 tahun dan hampir setengah dari mereka mengalaminya 3 kali 

atau lebih. Di Inggris, setidaknya 25 % anak mengalami minimal 1 episode 

sebelum usia 10 tahun. Di negara tersebut otitis media paling sering terjadi 

pada usia 3-6 tahun. Resiko kekambuhan otitis media terjadi pada beberapa 

faktor, antara lain usia <5 thn, otitis prone (pasien yang mengalami otitis 

pertama kali pada usia <6 bln, 3 kali dalam 6 bln terakhir), infeksi pernapasan, 

perokok, dan laki-laki. (Padang, 2013). 

Berdasarkan survei Departemen Kesehatan  di 7 propinsi di Indonesia, 

ditemukan insiden OM (atau yang dikenal orang awam sebagai “congek” atau 

“curikan”) sebesar 3% dari penduduk Indonesia. Penduduk di saat itu 

berjumlah 220 juta dengan demikian diperkirakan terdapat 6,6 juta penderita 

OM (Surheyanto, 2003). Insidens otitis media pada anak-anak di Indonesia 
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berbeda-beda, disimpulkan rata-rata 14-62 %. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di Jakarta di TK dan SD Al-Azhar pada usia 4-12 tahun didapatkan  

prevalensi otitis media efusi sebesar 23,71 %. Bahkan prevalensi OM yang 

berkembang menjadi supuratif kronik (OMSK) di Bantul mencapai angka 

5,28% (Sastrowijoyo, Siswantoro, Hapsari, & Khavid, 2003). (Padang, 2013).   

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. 

Melihat banyak kejadian otitis media akut pada anak – anak. maka 

perlu didalam suatu keluarga mengetahui informasi tentang masalah tersebut. 

Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki keluarga maka akan mempermudah 

dalam merawat anggota keluarga. Semakin banyak pengetahuan mereka maka 

semakin banyak pula masalah otitis media akut yang dapat dicegah. 

Dari latar belakang masalah di atas menarik penulis untuk 

mengadakan penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul “ Asuhan 

Keperawatan Keluarga Dengan Otitis Media akut ”. 
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B. Identifikasi masalah 

Dari latar belakang masalah otitis media di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga Tn. S dengan masalah utama 

pada An. S dengan otitis media akut di wilayah puskesmas Kartosuro 

Sukoharjo.  

C. 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. 
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D. Manfaat Karya Ilmiah  

1. Bagi penulis :  

Meningkatkan ketrampilan penulis mengenai asuhan keperawatan keluarga 

pada pasien dengan otitis media akut.  

2. Bagi instansi :  

Meningkatkan profesionalisme perawat untuk turut berperan aktif 

dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga pada pasien dengan otitis 

media akut. 

3. Bagi pelayanan kesehatan :   

Meningkatkan profesionalisme perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan keluarga dengan otitis media akut. 

4. Bagi Pasien dan Keluarga 

Pasien dan keluarga pasien dapat menambah pengetahuan tentang 

pengertian otitis media akut, penyebab, tanda dan gejala, penatalaksanaan 

dan perawatan dari penyakit otitis media akut. 

5. Bagi Pembaca 

Mendapatkan informasi tentang pengertian, tanda gejala, 

penyebab, cara perawatanya atau pemberian asuhan keperawatan keluarga 

tentang otitis media akut. 

 


