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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Asma yang selama ini dikenal sebagai keadaan sesak napas yang 

disebabkan penyempitan saluran napas karena mengkerutnya otot-otot yang 

melingkari saluran napas. Sekarang, pandangan itu berubah menjadi “keadaan 

inflamasi pada lapisan epitel bronkus sehingga aliran udara yang masuk 

maupun yang keluar paru-paru menjadi terganggu”. 

Sistem respirasi pada manusia mulai berfungsi ketika bayi menangis 

sesaat sesudah lahir. Pada saat menangis itulah bayi menarik nafas dan 

terisilah paru-paru dengan udara pernafasan. Udara yang masuk ke paru-paru 

akan melewati saluran pernafasan mulai dari hidung, laring, trokea, bronkus, 

bronkeolus dan alveolus. Gangguan pada saluran pernafasan menyebabkan 

terhambatnya aliran udara sampai ke paru-paru. Salah satu jenis gangguan 

tersebut adalah asma, yang dapat menyerang segala usia dan muncul kapan 

saja. (Anonim, 2008) 

Berdasarkan data diatas maka penulis mengambil permasalahan 

“Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. S. Dengan Masalah Utama Asma pada 

Ny. U di Desa Lopait, Tuntang”  
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B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penulis ingin melakukan 

penelitian tentang “Asuhan keperawatan keluarga dengan masalah utama 

asama”. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1.  Tujuan Umum 

 Membuat asuhan keperawatan keluarga Tn. S dengan masalah 

utama Asma pada Ny. U di Desa Lopait , Tuntang.  

2.  Tujuan Khusus  

a. Mengetahui kemandirian keluarga dalam melakukan upaya kesehatan 

dan menciptakan kesehatan keluarga secara optimal 

b. Memperoleh gambaran yang jelas mengenai perawatan klien dengan 

masalah asma. 

c. Meningkatkan permahaman dan peran keluarga dalam memberikan 

perawatan pada anggota keluarga yang menderita penyakit asma. 

d. Memberikan pendidikan kesehatan dalam bentuk penyuluhan, leflet 

dengan menerapkan asuhan keperawatan keluarga secara langsung. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah: 

1.  Bagi Keluarga 

 Agar keluarga dapat mengetahui tentang asma dan cara perawatan 

penderita asma. 
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2.  Bagi Pendidikan 

 Memberikan gambaran kepada Mahasiswa Keperawatan tentang 

asuhan keperawatan keluarga dengan masalah utama asma. 

3.  Bagi Peneliti 

 Dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 

asuhan keperawatan dengan masalah asma. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini disusun menjadi lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, tujuan penulisan, metode pengumpulan 

data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

asma, bab ini dibagi menjadi dua yaitu konsep dasar dan konsep 

asuhan keperawatan keluarga. 

BAB III RESUME KEPERAWATAN 

 Bab ini merupaka n ringkasan dari asuhan keperawatan keluarga 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab empat ini menjelaskan tentang kendala dalam pengkajian, 

diagnosa yang muncul dan alasan kenapa diagnosa bisa muncul, 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 



 4 

BAB V PENUTUP 

 Meliputi kesimpulan dan saran 

Daftar Pustaka  

Lampiran-lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




