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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Asma merupakan penyakit paru dengan ciri khas yakni saluran nafas 

sangat mudah bereaksi terhadap berbagai rangsangan atau pencetus dengan 

manifestasi berupa serangan asma. Kelainan yang didapatkan misalkan 

terjadinya penyempitan otot bronkus, produksi lendir makin banyak, lengket 

dan kental sehingga hal-hal tersebut menyebabkan saluran lubang bronkus 

menjadi sempit dan dapat mengakibatkan batuk bahkan dapat sampai sesak 

nafas. Serangan tersebut dapat hilang sendiri atau hilang dengan pertolongan 

obat apabila penderita asma mengkonsumsi obat asma yang diberikan dari 

puskesmas secara rutin maka penyakit asma yang dideritanya lama kelamaan 

akan hilang sendirinya. (Harnawati, 2000). 

Asma atau sesak nafas pada saat ini merupakan masalah yang sangat 

aktual dan mudah untuk ditemukan. Dari catatan laporan bagian balai 

pengobatan Puskesmas Tanjung didapat data tahun 2006 berjumlah 32 orang 

sedangkan tahun 2007 berjumlah 36 orang. Untuk TBC pada tahun 2006 

berjumlah 22 orang, tahun 2007 berjumlah 26 orang dan Diare pada tahun 

2006 berjumlah 29 orang, tahun 2007 berjumlah 34 orang. Berdasarkan 

fenomen di atas maka penulis mengambil kasus asma pada Ny. S. Selain 

fenomena di atas beberapa hal yang mendasari penulis tertarik mengambil 
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kasus tersebut adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara 

perawatan dan pencegahan penyakit asma. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam kasus ini penulis mengidentifikasi masalah keperawatan asma 

mulai dari pengkajian identitas pasien, riwayat perkembangan keluarga, data 

lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, pemeriksaan fisik dan harapan 

keluarga yang berguna untuk menunjang dalam pemberian asuhan 

keperawatan. Asuhan keperawatan ditentukan berdasarkan data fokus yang 

diperoleh dari pengkajian keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien, dari 

keluhan yang ditemukan digunakan untuk menentukan prioritas masalah 

keperawatan yang muncul, menentukan intervensi, implementasi keperawatan 

dan mengevaluasi dari asuhan keperawatan yang diberikan. 

 

C. Tujuan Umum dan Khusus 

1. Tujuan Umum 

Penulis berharap mampu menerapkan upaya pemecahan masalah 

kesehatan masyarakat pada tingkat komunitas dengan pendekatan proses 

Keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penulisan laporan 

komprehensif ini adalah: 

a. Melakukan pengkajian Keperawatan Komunitas. 
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b. Mengidentifikasi masalah kesehatan komunitas berdasarkan data yang 

ditemukan. 

c. Menyusun perencanaan Keperawatan Komunitas meliputi 

memprioritaskan masalah, merumuskan tujuan dan intervensi. 

d. Melaksanakan perencanaan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. 

e. Mengevaluasi terhadap pencapaian tujuan sesuai waktu yang telah 

ditetapkan. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang dapat dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1. Mampu memberikan informasi kepada keluarga tentang penyakit asma. 

2. Meningkatkan pemahaman dan peran keluarga dalam rangka memberikan 

perawatan pada anggota keluarga yang menderita asma. 

3. Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk tulisan dengan 

menerapkan asuhan keperawatan keluarga secara langsung. 

4. Mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga tentang penyakit 

asma di Puskesmas Tanjung. 




