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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Keperawatan kesehatan masyarakat pada dasarnya adalah pelayanan 

keperawatan profesional yang merupakan perpaduan antara konsep kesehatan 

masyarakat dan konsep keperawatan yang ditujukan pada seluruh masyarakat 

dengan  penekanan pada kelompok berisiko tinggi. Upaya pencapaian derajat 

kesehatan optimal dilakukan melalui peningkatan kesehatan (promotif) dan 

pencegahan penyakit (preventif) di semua tingkat pencegahan (levels of 

prevention) dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang di 

butuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra kerja dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan (Depkes, 2006). 

       Keluarga yang sehat adalah keluarga yang membantu anggota keluarga 

untuk mencapai tuntutan-tuntutan bagi perawatan diri, dan sejauh mana 

keluarga memenuhi fungsi-fungsi keluarga dan menyelesaikan tugas-tugas 

yang sesuai dengan tingkat perkembangan keluarga. (Friedman, 2002). 

       Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),jumlah penderita 

asma di dunia diperkirakan mencapai 300 juta orang dan diperkirakan 

meningkat hingga 400 juta pada tahun 2025. Jumlah ini dapat saja lebih besar 

mengingat asma merupakan  penyakit yang underdiagnosed. ''Buruknya 

kualitas udara dan berubahnya pola hidup masyarakat diperkirakan menjadi 

penyebab meningkatnya penderita asma,. 
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      Menurut dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah  jumlah kasus asma 

bronkial di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebanyak 127.078 kasus. Kasus 

tertinggi adalah di Kabupaten Klaten yaitu sebesar 9.298 (7,54%), dan 

tertinggi kedua adalah Kabupaten Sukoharjo  yaitu 7.096 (5,61%). Sedangkan 

kasus paling sedikit terjadi di Kabupeten Grobogan sebesar 1.040 (0,82%). 

       Asma atau sesak nafas pada saat ini merupakan masalah yang sangat 

mudah di temukan. Dari catatan laporan pelayanan kesehatan Puskesmas 

Gatak di dapatkan Desa Trangsan tahun 2012 berjumlah 15 orang dan tahun 

2013 berjumlah 18 orang penderita asma. Dengan luas wilayah 243,256 Ha 

dan jumlah penduduk 6.725 orang. Berdasarkan data di atas penulis 

mengambil kasus asma pada keluarga Tn.P khususnya pada  Ny.M.  

       Asma adalah penyakit jalan napas obstruksi intermiten, reversibel di mana 

trakea dan bronki berespons dalam secara hiperaktif terhadap stimuli tertentu. 

Asma di manifestasikan dengan penyempitan jalan napas, yang 

mengakibatkan dipsnea, batuk, dan mengi. Tingkat penyempitan jalan napas 

dapat berubah baik secara spontan atau karena terapi. (Suzanne, 2002). 

        Asma merupakan penyakit umum, dengan angka prevalensi diperkirakan 

sekitar 5% dari populasi orang dewasa. Penyakit ini cenderung mengelompok 

dalam keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa angka kejadian lebih tinggi 

pada populasi di pusat kota, dan asma pada orang dewasa lebih sering terjadi 

pada wanita. Pekerjaan tertentu juga merupakan predisposisi untuk asma. 

(Ringel Edward, 2007). 
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B. Rumusan Masalah  

        Melihat banyaknya orang yang menderita penyakit asma, kemudian 

melihat juga komplikasi dari penyakit asma yang membahayakan hidup para 

penderitanya, kualitas hidup para penderita asma yang menurun, serta uraian 

latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah 

keperawatan asma di mana asuhan keperawatan di tentukan berdasarkan data 

fokus yang di dapatkan dari pengkajian keluhan yang di rasakan pasien untuk 

menentukan prioritas masalah keperawatan yang muncul (diagnosa 

keperawatan), menentukan intervensi, implementasi keperawatan dan 

mengevaluasi dari asuhan keperawatan yang di berikan. 

 

C. Tujuan Umum dan Khusus 

1. Tujuan Umum 

       Penulis berharap mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga  

masalah kesehatan asma. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian keperawatan keluarga pada keluarga resiko 

tinggi asma. 

b. Melakukan analisa sesuai dengan hasil pengkajian untuk menentukan 

prioritas masalah keperawatan keluarga yang beresiko tinggi dengan 

benar sesuai hasil analisa. Serta merumuskan diagnosa keperawatan 

keluarga dengan benar sesuai dengan prioritas masalah berdasarkan 

analisa dan menentukan scoring masalah. 
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c. Menyusun perencanaan keperawatan sesuai dengan diagnosa yang di 

tegakkan 

d. Melakukan tindakan dengan benar berdasarkan rencana yang di 

tentukan. 

e. Melakukan evaluasi pelaksanaan tindakan keperawatan. Keluarga yang 

mencakup data subyektif dan data obyektif dari hasil tindakan. 

 

D. Manfaat  

1. Bagi Penulis 
 
Menambah pengentahuan dan wawasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan keluarga yang komprehensif pada keluarga dengan penyakit 

asma. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 
Sebagai wacana bagi institusi pendidikan dalam pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. 

3. Bagi keluarga dan Pasien 
Meningkatkan pemahaman dan peran keluarga dalam rangka memberikan 

perawatan pada anggota keluarga yang menderita asma. 

4. Bagi Pelayanan Kesehatan 
- Memberikan informasi mengenai asuhan keperawatan keluarga 

mengenai penyakit asma. 

- Sebagai suatu pemicu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 

 


