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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TEORI 

1. Pengertian 

Tuberculosis paru adalah suatu penyakit menular langsung yang 

disebabkan oleh kuman Mycrobacterium Tuberculosis.Sebagian bersar 

kuman tuberculosis menyerang paru tetapi juga dapat menyerang organ 

tubuh lainnya (Depkes, 2008). 

Tuberkulosis merupakan infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang pada berbagai organ 

tubuh mulai dari paru dan organ di luar paruseperti kulit, tulang, 

persendian, selaput otak, usus serta ginjal yang sering disebut dengan 

ekstrapulmonal TBC (Chandra,2012). 

2. Etiologi 

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ditemukan 

oleh Robet Koch pada tahun 1882. Basil tuberculosis dapat hidup dan 

tetap virulen beberapa minggu dalam keadaan kering, tetapi dalam cairan 

mati dalam suhu 600C dalam 15-20 menit. Fraksi protein basil 

tuberkulosis menyebabkan nekrosis jaringan, sedangkan lemaknya 

menyebabkan sifat tahan asam dan merupakan faktor terjadinya fibrosis 

dan terbentuknya sel epiteloid dan tuberkel.(FKUI,2005) 
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Basil ini tidak berspora sehingga mudah dibasmi dengan 

pemanasan sinar matahari dan sinar ultraviolet. Ada dua macam 

mikobakterium tuberculosis yaitu tipe human dan tipe bovin. Basil tipe 

bovin berada dalam susu sapi yang menderita mastitis tuberkulosis usus. 

Basil tipe human bisa berada di bercak ludah (droplet) di udara yang 

berasal dari penderita TBC terbuka dan orang yang rentan terinfeksi TBC 

ini bila menghirup bercak ini. Perjalanan TBC setelah terinfeksi melalui 

udara. Bakteri juga dapat masuk ke sistem pencernaan manusia melalui 

benda/bahan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri. Sehingga dapat 

menimbulkan asam lambung meningkat dan dapat menjadikan infeksi 

lambung. (Wim de Jong, 2005) 

3. Manifestasi Klinis 

Menurut Wong (2008) tanda dan gejala tuberkulosis adalah: 

a. Demam 

b. Malaise 

c. Anoreksia 

d. Penurunan berat badan 

e. Batuk ada atau tidak (berkembang secara perlahan selama berminggu 

– minggu sampai berbulan – bulan) 

f. Peningkatan frekuensi pernapasan 

g. Ekspansi buruk pada tempat yang sakit 

h. Bunyi napas hilang dan ronkhi kasar, pekak pada saat perkusi 
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i. Demam persisten 

j. Manifestasi gejala yang umum: pucat, anemia, kelemahan, dan 

penurunan berat badan 

4. Patofisiologi 

Menurut Somantri (2008), infeksi diawali karena seseorang 

menghirup basil Mycobacterium tuberculosis. Bakteri menyebar melalui 

jalan napas menuju alveoli lalu berkembang biak dan terlihat bertumpuk. 

Perkembangan Mycobacterium tuberculosis juga dapat menjangkau 

sampai ke area lain dari paru (lobus atas). Basil juga menyebar melalui 

sistem limfe dan aliran darah ke bagian tubuh lain (ginjal, tulang dan 

korteks serebri) dan area lain dari paru (lobus atas). Selanjutnya sistem 

kekebalan tubuh memberikan respons dengan melakukan reaksi 

inflamasi. Neutrofil dan makrofag melakukan aksi fagositosis (menelan 

bakteri), sementara limfosit spesifik-tuberkulosis menghancurkan 

(melisiskan) basil dan jaringan normal. Infeksi awal biasanya timbul 

dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri.Interaksi antara 

Mycobacterium tuberculosis dan sistem kekebalan tubuh pada masa awal 

infeksi membentuk sebuah massa jaringan baru yang disebut granuloma. 

Granuloma terdiri atas gumpalan basil hidup dan mati yang dikelilingi 

oleh makrofag seperti dinding. Granuloma selanjutnya berubah bentuk 

menjadi   massa   jaringan   fibrosa.  Bagian  tengah  dari  massa  tersebut  
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disebut ghon tubercle. Materi yang terdiri atas makrofag dan bakteri yang 

menjadi nekrotik yang selanjutnya membentuk materi yang berbentuk 

seperti keju (necrotizing caseosa).Hal ini akan menjadi klasifikasi dan 

akhirnya membentuk jaringan kolagen, kemudian bakteri menjadi 

nonaktif. 

Menurut Widagdo (2011), setelah infeksi awaljika respons sistem 

imun tidak adekuat maka penyakit akan menjadi lebih parah. Penyakit 

yang kian parah dapat timbul akibat infeksi ulang atau bakteri yang 

sebelumnya tidak aktif kembali menjadi aktif, Pada kasus ini, ghon 

tubercle mengalami ulserasi sehingga menghasilkan necrotizing caseosa 

di dalam bronkus.Tuberkel yang ulserasi selanjutnya menjadi sembuh 

dan membentuk jaringan parut.Paru-paru yang terinfeksi kemudian 

meradang, mengakibatkan timbulnya bronkopneumonia, membentuk 

tuberkel, dan seterusnya.Pneumonia seluler ini dapat sembuh dengan 

sendirinya. Proses ini berjalan terus dan basil terus difagosit atau 

berkembang biak di dalam sel. Makrofag yang mengadakan infiltrasi 

menjadi lebih panjang dan sebagian bersatu membentuk sel tuberkel 

epiteloid yang dikelilingi oleh limfosit (membutuhkan 10-20 hari). 

Daerah yang mengalami nekrosis dan jaringan granulasi yang dikelilingi 

sel epiteloid dan fibroblas akan memberikan respons berbeda kemudian 

pada akhirnya membentuk suatu kapsul yang dikelilingi oleh tuberkel. 
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5. Pathway 

Udara   tercemar  
Mycrobacterium dihirup induvidu rentan kurang informasi 
tuberculose 

masuk paru 

reaksi inflamasi / peradangan 

penumpukan eksudat dalam elveoli 

tuberkel           produksi sekret berlebih 

meluas         mengalami perkejuan       sekret susah dikeluarkan       bersin 

penyebaran         klasifikasi           
hematogen 
limfogen 
 
 
peritoneum        mengganggu perfusi 

& difusi O2 

As. Lambung 

Mual, anoreksia 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pathway 

 

Sumber : NANDA (2013) dan Soemantri (2008) 
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6. Pemeriksaan Penunjang 

Menurut Somantri (2008), pemeriksaan penunjang pada pasien 

tuberkulosis adalah: 

a. Sputum Culture 

b. Ziehl neelsen: Positif untuk BTA 

c. Skin test (PPD, mantoux, tine, and vollmer, patch) 

d. Chest X-ray 

e. Histologi atau kultur jaringan: positif untuk Mycobacterium 

tuberculosis 

f. Needle biopsi of lung tissue: positif untuk granuloma TB, adanya sel-

sel besar yang mengindikasikan nekrosis 

g. Elektrolit 

h. Bronkografi 

i. Test fungsi paru-paru dan pemeriksaan darah 

 

7. Penatalaksanaan Medis Dan Keperawatan 

a. Pengkajian Keperawatan 

Menurut Soemantri (2008), pengkajian keperawatan pada 

tuberkulosis adalah: 

1) Data pasien: Penyakit tuberkulosis (TB) dapat menyerang 

manusia mulai dari usia anak sampai dewasa dengan 

perbandingan yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan. 

Penyakit ini biasanya banyak ditemukan pada pasien yang tinggal 



11 
 

 

di daerah  dengan tingkat kepadatan tinggi sehingga masuknya 

cahaya matahari ke dalam rumah sangat minim.Tuberkulosis pada 

anak dapat terjadi di usia berapa pun, namun usia paling umum 

adalah 1– 4 tahun. Anak-anak lebih sering mengalami TB luar 

paru-paru (extrapulmonary) dibanding TB paru-paru dengan 

perbandingan 3 : 1. Tuberkulosis luar paru-paru adalah TB berat 

yang terutama ditemukan pada usia< 3 tahun. Angka kejadian 

(prevalensi) TB paru-paru pada usia 5-12 tahun cukup rendah, 

kemudian meningkat setelah usia remaja di mana TB paru-paru 

menyerupai kasus pada pasien dewasa (sering disertai 

lubang/kavitas pada paru-paru). 

2) Riwayat kesehatan 

Keluhan yang sering muncul antara lain: 

a) Demam: subfebris, febris (40-410C) hilang timbul. 

b) Batuk: terjadi karena adanya iritasi pada bronkhus. 

c) Sesak napas: bila sudah lanjut dimana infiltrasi radang sampai 

setengah paru-paru. 

d) Nyeri dada: jarang ditemukan, nyeri akan akan timbul bila 

infiltrasi radang sampai ke pleura sehingga menimbulkan 

pleuritis. 

e) Malaise: ditemukan berupa anoreksia, nafsu makan menurun, 

berat badan menurun, sakit kepala, nyeri otot dan keringat 

malam. 
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f) Sianosis, sesak napas, dan kolaps: merupakan gejala 

atelektasis.  

g) Perlu ditanyakan dengan siapa pasien tinggal, karena biasanya 

penyakit ini muncul bukan karena sebagai penyakit keturunan 

tetapi merupakan penyakit infeksi menular. 

b. Pemeriksaan Fisik 

Pada tahapan dini sulit diketahui, ronchi basah kasar dan 

nyaring, hipersonor/timpani bila terdapat kavitas yang cukup dan pada 

auskultasi memberikan suara umforik, pada keadaan lanjut terjadi 

atropi, retraksi interkostal dan fibrosa. 

c. Pemeriksaan Penunjang 

1) Sputum Kultur 

Yaitu untuk memastikan apakah keberadaan Mycrobacterium 

Tuberculossepada stadium aktif. 

2) Skin test: mantoux, tine, and vollmer patch yaitu reaksi positif 

mengindikasi infeksi lama dan adanya antibody, tetapi tidak 

mengindikasikan infeksi lam dan adanya antibody, tetapi tidak 

mengindikasikan penyakit yang sedang aktif. 

3) Darah: leukositosis, LED meningkat. 

d. Diagnosa Keperawatan 

1) Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

2) Hipertermia behubungan dengan dehidrasi 
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3) Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi pada jalan napas. 

4) Resiko penyebaran infeksipada orang lain berhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan untuk mencegah paparan dari kuman 

pathogen. 

5) Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti paru, 

hipertensi pulmonal, penurunan perifer yang mengakibatkan 

asidosis laktat dan penurunan curah jantung. 

6) Resiko penyebaran infeksi pada diri sendiri berhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan untuk mencegah paparan dari kuman 

pathogen  

7) Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat 

mual dan nafsu makan yang menurun. 

e. Intervensi 

1) Kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi 

Tujuan : 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam 

diharapkan defisiensi pengetahuan teratasi. 

Kriteria hasil : 

- Pasien dan keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit, 

kondisi, prognosis, dan program pengobatan 
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- Pasien dan keluarga mampu melaksanakan prosedur yang 

dijelaskan secara benar 

- Pasien dan keluarga mampu menjelaskan kembali apa yang 

dijelaskan perawat 

Intervensi ( NIC ) : 

- Berikan penilaian tentang tingkat pengetahuan pasien tentang 

proses penyakit yang spesifik 

Rasional: mengetahui tingkat pengetahuan pasien dan keluarga 

- Jelaskan patofisiologi dari penyakit dan bagaimana hal ini 

berhubungan dengan anatomi fisiologi, dengan cara yang tepat 

Rasional: agar keluarga mengetahui jalan terjadinya penyakit 

- Gambarkan tanda dan gejala yang biasa muncul pada penyakit 

Rasional: keluarga mampu mengetahui tanda gejala penyakitnya 

- Gambarkan proses penyakit 

Rasional: keluarga mampu mengetahui proses penyakitnya 

- Identifikasi kemungkinan penyebab  

Rasional: keluarga mengetahui penyebab penyakitnya 

- Sediakan informasi pada pasien tentang kondisinya 

Raional: agar pasien mengetahui kodisinya saat ini 

2) Hipertermia behubungan dengan dehidrasi 

Tujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 

jam, diharapkan masalah hipertermi teratasi 

Kriteria hasil: 
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- Suhu 360-370C  

- Tidak ada keluhan demam 

- Turgor kulit kembali > 2 detik 

- Tanda-tanda vital dalam rentang normal 

Intervensi: 

- Monitor tanda-tanda vita terutama suhu 

Rasional: untuk memantau peningkatan suhu tubuh pasien 

- Monitor intake dan output setiap 8jam 

Rasional: untuk mengatasi dehidrasi 

- Berikan kompres hangat 

Rasional: untuk menurunkan suhu tubuh 

- Anjurkan banyak minum 

Rasional: untuk mengatasi dehidrasi 

- Anjurkan memakai pakaian tipis dan menyerap keringat 

Rasional: agar sirkulasi udara ke tubuh efektif 

- Kolaborasi pemberian cairan intravena dan antipiretik 

Rasional: mengatasi dehidrasi dan menurunkan suhu tubuh 

3) Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi pada jalan napas. 

Tujuan : 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, 

bersihan jalan napas kembali normal. 

Kriteria hasil : 
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- Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara napas yang bersih, 

tidak ada sianosis dan dyspneu (mampu mengeluarkan sputum, 

mampu bernapas dengan mudah, tidak ada pursed lips). 

- Menunjukkan jalan napas yang paten (klien tidak merasa 

tercekik, irama dan frekuensi napas dalam rentang normal, 

tidak ada suara napas abnormal). 

- Mampu mengidentifikasi dan mencegah faktor yang dapat 

menghambat jalan napas. 

Intervensi (NIC) : 

- Buka jalan napas, gunakan teknik chin lift atau jaw trust bila 

perlu 

Rasional: pasien bisa bernapas dengan lega 

- Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi 

Rasional: memudahkan pasien untuk bernapas 

- Identifikasi perlunya pemasangan alat jalan napas buatan 

Rasional: dilakukan pemasangan alat jika pasien kesulitan 

bernapas 

- Lakukan fisioterapi dada jika perlu 

Rasional: mengencerkan dan mengeluarkan sekret di jalan 

napas 

- Keluarkan secret dengan batuk efektif atau suction 

Rasional: mengeluarkan sekret agar jalan napas bersih 

- Auskultasi suara napas, catat adanya suara tambahan 
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Rasional: mengetahui tipe pernapasan pasien 

- Monitor repirasi status O2 

Rasional: memantau kebutuhan oksigen pasien 

4) Resiko penyebaran infeksi orang lainberhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan untuk mencegah paparan dari kuman 

pathogen. 

Tujuan : 

Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jan 

diharapkan tidak terjadi penyebaran infeksi. 

Kriteria hasil : 

- Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi 

- Mendeskripsikan proses penularan infeksi, factor yang 

mempengaruhi penularan serta penatalaksanaannya 

- Menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulmya infeksi 

- Jumlah leukosit dalam batas normal 

Intervensi ( NIC ) : 

- Monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal 

Rasional: mengetahui tindakan yang akan dilakukan 

- Monitor kerentanan terhadap infeksi 

Rasional: mencegah terjadinya penyebaran infeksi 

- Pertahankan teknik asepsis pada pasien yang beresiko 

Rasional: menghindari kuman yang menyebar lewat udara 

- Pertahankan teknik isolasi 
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Rasional: mencegah penyebaran bakteri oleh penderita 

- Dorong masukan nutrisi yang cukup 

Rasional: menurunkan risiko infeksi akibat mal nutrisi 

- Instruksikan pasien untuk meminum antibiotik sesuai resep 

Rasional: dengan minum antibiotik rutin, membuat TB 

menjadi tidak menular dalam waktu > 2 bulan 

- Ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi 

Rasional: keluarga mengetahui tanda dan gejala infeksi 

5) Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti paru, 

hipertensi pulmonal, penurunan perifer yang mengakibatkan 

asidosis laktat dan penurunan curah jantung. 

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 

jam, diharapkan gangguan pertukaran gas teratasi 

Kriteria hasil: 

- Menunjukkan perbaikan ventilasi dan O2 

- Bebas dari gejala dan distress pernapasan 

Intervensi: 

- Kaji tipe pernapasan pasien 

Rasional: TB menyebabkan efek luas pada paru dari bagian 

kecil ronkpneumonia sampai inflamasi difus luas nekrosis 

efusi pleural untuk fibrosis luas 

- Evaluasi tingkat kesadaran, adanya sianosis, dan perubahan 

warna kulit 
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Rasional: pengaruh jalan napas dapat menggnggu oksigen 

organ vital dan jaringan 

- Tingkatkan istirahat dan batasi aktivitas 

Rasional: menurunkan kebutuhan oksigen 

- Kolaborasi medis pemeriksaan ACP dan pemerian oksigen 

Rasional: mencegah pengeringan membran mukosa dan 

membantu mengencerkan secret 

6) Resiko penyebaran infeksi pada diri sendiri berhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan untuk mencegah paparan dari kuman 

pathogen  

Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 x 24 

jam, diharapkan risiko penyebaran infeksi terhadap diri sendiri 

tidak terjadi 

Kriteria hasil: 

- Pasien mampu mengidentifikasi intervensi untuk mencegah 

atau menurunkan risiko penularan 

Intervensi: 

- Kaji patologi penyakit 

Rasional: membantu pasien menyadari pentingnya mematuhi 

pengobatan untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi 

- Tekanan pentingnya tidak mengehentikan terapi obat 
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Rasional: periode singkat berakhir setelah 2-3 hari setelah 

terapi awal, tetapi risiko penyebaran infeksi dapat berlanjut 

sampai 3 bulan 

- Anjurkan pasien untuk makan sedikit tetapi sering dengan 

nutrisi yang seimbang 

Rasional: mencegah mal nutrisi, karenaa mal nutrisi dapat 

meningkatkan risiko penyebaran infeksi 

7) Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat akibat 

mual dan nafsu makan yang menurun. 

Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 

jam diharapkan nutrisi pada pasien terpenuhi. 

Kriteris hasil : 

- Adanya peningkatan berat badan 

- Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi 

- Tidak ada tanda – tanda malnutrisi 

- Tidak ada penurunan berat badan yang berarti 

Intervensi ( NIC ) : 

- Kaji adanya alergi makanan 

Rasional: mengetahui jenis makanan yang cocok untuk pasien 

- Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori 

dan nutrisi yang dibutuhkan pasien 

Rasional: memberikan diit yang tepat 
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- Anjurkan pasien untuk meningkatkan intake zat besi 

Rasional: agar tubuh pasien tidak lemah 

- Anjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin C 

Rasional: agar tubuh pasien tidak lemah 

- Berikan substansi gula 

Rasional: sebagai pemenuhan energi tubuh 

- Monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori 

Rasional: memantau adekuatnya asupan nutrisi pada pasien 

B. TINJAUAN KEPERAWATAN 

1. Keperawatan keluarga 

Definisi keluarga : 

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena 

hubungan darah perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga yang 

berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu budaya (Ali, 2010). 

Keluarga dalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan 

ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup 

spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan, memiliki 

hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota keluarga dan 

masyarakat serta lingkungannya (Sudiharto, 2007). 

Definisi keperawatan keluarga : 

Asuhan keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian kegiatan 

yang diberikan melalui paraktek keperawatan kepada keluarga, untuk 
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membantu masalah tentang kesehatan dalam sebuah keluarga, dengan 

pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian terhadap 

keluarga yang terjadi masalah kesehatan, kemudian diagnosa 

keperawatan keluarga, perencanaan tindakan, implementasi keperawatan 

dan yang terakhir evalusi tindakan keperawatan (Muhlisin, 2012). 

Asuhan keperawatan keluarga merupakan proses yang komplek 

dengan menggunakan pendekatan yang sistematis untuk bekerjasama 

dengan keluarga dan individu sebagai anggota keluarga (Harmoko, 

2012). 

Sesuai dengan pengertian keluarga diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik keluarga adalah terdiri atas dua orang atau lebih yang 

terikat oleh hubungan darah, perkawinan dan adopsi, yang memiliki 

hubungan yang selaras, serasi dan seimbang. 

2. Asuhan keperawatan 

Dalam proses keperawatan keluarga ada beberapa tahapan yang 

harus dilalui agar tercapai tujuan dan asuhan keperawatan. Berikut model 

pengkajian keluarga menurut Friedman terdiri dari enam kategori yaitu : 

a. Mengidentifikasi data  

b. Tahap dan riwayat perkembangan 

c. Data lingkungan 

d. Struktur keluarga 

e. Fungsi keluarga 

f. Stress, koping, dan adaptasi keluarga 
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Setiap kategori terdiri dari banyak sub kategori, perawat yang 

mengkaji keluarga harus mampu memutuskan kategori mana yang 

relevan dengan kasus yang dihadapi sehingga dapat digali lebih dalam 

pada saat kunjungan dengan demikian masalah dalam keluarga dapat 

mudah diidentifikasi (Harmoko, 2012). 

1) Identifikasi Data Keluarga 

Hal-hal yang perlu dikaji dalam keluarga model Friedman untuk data 

umum meliputi nama kepala keluarga (KK),alamat,umur,pekerjaaan 

kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga,komposisi keluarga 

yang berisi mengenai genogram anggota keluarga. 

Tipe keluarga menjelaskan mengenai jenis tipe keluarga beserta 

kendala atau masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga 

tersebut.Latar belakang budaya mengkaji asal suku bangsa keluarga 

tersebut serta mengindentifikasi budaya suku bangsa tersebut terkait 

dengan kesehatan.Agama mengkaji agama yang dianut oleh 

keluarga, ketaat dalam ibadah, kepercayaan, dan nilai – nilai yang 

berpengaruh terhadap kesehatan.Status kelas sosial keluarga 

ditentukan oleh pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan.Selain itu 

status kelas sosial keluarga ditentukan pula oleh bagaimana 

mengatur pendapatan secara finansial.Aktivitas rekreasi keluarga 

tidak harus mengunjungi tempat wisata namun bagaimana keluarga 

memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama 

seperti menonton TV, mendengarkan radio, dan lain – lain. 



24 
 

 

2) Riwayat dan Tahap Perkembangan 

Yang perlu dikaji pada tahap perkembangan adalah : 

- Tahap perkembangan keluarga saat ini 

- Tugas perkembangan yang belum terpenuhi  

Menjelaskan tentang tahap perkembangan yang belum terpenuhi 

serta kendalanya. 

- Riwayat keluarga inti 

Riwayat keluarga  mulai lahir sampai saat ini, yang meliputi 

riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing – masing, 

imunisasi, sumber pelayanan kesehatan serta kejadian – kejadian 

penting yang berhubungan dengan kesehatan (perceraian, 

kematian, kehilangan) 

- Riwayat keluarga sebelumnya 

Menjelaskan mengenai riwayat asal kedua orang tua (riwayat 

kesehatan, hubungan masa silam kedua orangtuanya) 

3) Lingkungan keluarga 

- Karakteristik rumah 

Karakteristik rumah diidentifikasi dengan melihat luas rumah, 

tipe rumah, jumlah ruangan, pemanfaatan ruangan, jenis 

septictank, jarak septictank dengan sumber air, serta denah 

rumah. 

- Karakteristik lingkungan dan komunitas 
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Menjelaskan mengenai karakteristik dari tetangga dan komunitas 

setempat,yang meliputi kebiasaan,lingkungan fisik, 

aturan/kesepakatan penduduk setempat,budaya setempat yang 

mempengaruhi kesehatan. 

- Mobilitas geografis keluarga 

Mobilitas geografis keluarga ditentukan dengan kebiasaan 

keluarga berpindah tempat. 

- Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat 

Menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk 

berkumpul serta perkumpulan keluarga yang ada dan sejauhmana 

keluarga interkasinya dengan masyarakat. 

- Sistem Pendukung Keluarga 

Menjelaskan tentang siapa yang menolong keluarga ketika butuh 

bantuan, dukungan konseling aktifitas – aktifitas keluarga. 

4) Struktur Keluarga 

- Pola dan komunikasi keluarga 

Menjelaskan cara berkomunikasi antar keluarga, system 

komunikasi, yang digunakan, efektif tidaknya komunikasi dalam 

keluarga. 

- Struktur kekuatan keluarga 

Kemampuan keluarga mengendalikan dan mempengaruhi anggota 

keluarga untuk merubah perilaku.System kekuatan yang 

digunakan dalam mengambil keputusan, yang berperan 
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mengambil keputusan, bagaimana pentingnya keluarga dalam 

putusan tersebut. 

- Struktur peran 

Mengkaji struktur peran dalam keluarga 

- Nilai – nilai keluarga 

Menjelaskan mengenai nilai dan norma yang dianut oleh keluarga 

yang berhubungan dengan kesehatan. 

5) Fungsi Keluarga 

- Fungsi Afektif 

Yang perlu dikaji adalah gambaran diri anggota kleuarga, 

perasaan memiliki dan dimiliki dalam keluarga, dukungan 

keluarga terhadap anggota keluarga lainnya,cara kleuarga 

mengembangakan sikap saling mengharagai. 

- Fungsi Sosialisasi 

Hal yang perlu dikaji bagaimana interaksi atau hubungan dalam 

keluarga, sejuahmana anggota keluarga belajar disiplin, norma, 

budaya dan perilaku. 

- Fungsi Perawatan kesehatan 

Menjelaskan sajauh mana keluarga menyediakan makanan, 

pakaian, perlindungan serta merawat anggota keluarga yang sakit. 

- Fungsi Reproduksi 

Yang perlu dikaji berapa jumlah anak, metode yang digunakan 

keluarag dalam upaya mengendalikan jumlah anggota keluarga. 
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- Fungsi Ekonomi 

Sejauhmana keluarga memenuhi kebutuhan sandang, pangan, 

papan dan memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat dalam 

upaya peningkatan status kesehatan keluarga. 

6) Koping Keluarga 

Pengkajian koping keluarga meliputi : 

- Stressor – stressor jang panjang dan jangka pendek yang dialami 

oleh keluarga, serta lamanya dan kekuatan stress yang dialami 

oleh keluarga. 

- Tindakan obyektif dan realistis keluarga terhadap stressot yang 

dihadapi. 

- Sejauhmana keluarga bereaksi terhadap stressor, strategi koping 

apa yang digunakan. 

- Strategi adaptasi disfungsional yang digunakan oleh keluarga. 

7) Pemeriksaan Fisik 

Pemerikasaan fisik dilakukan pada semua anggota keluarga.Metode 

yang digunakan pada pemeriksaan fisik tidak berbeda dengan 

pemeriksaan diklinik. 

8) Harapan Keluarga 

Harapan keluarga terhadap petugas kesehatan yang ada. 

9) Diagnosa dan Fokus Keperawatan Keluarga 

- Kurang pengetahuan mengenai TB paru berhubungan dengan 

Ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. 
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Tujuan : setelah dilakukan 3 kali kunjungan, masalah 

ketidakmampuan keluarga mengenal masalah teratasi. 

Rencana tindakan : 

 Jelaskan kepada keluarga pengertian, penyebab, tanda gejala 

dan cara pencegaha TB paru. 

 Jelaskan kepada keluarga akibat lanjut TB paru. 

 Kaji kembali kemampuan keluarga dalam merawat : 

mendemonstrasikan cara merawat anggota keluarga yang 

menderita TB paru. 

 Jelaskan kepada keluarga pentingnya menjaga lingkungan 

rumah yang bersih. 

 Jelaskan kepada keluarga tentang manfaat pelayanan kesehatan 

- Resiko penularan pada keluarga behubungan dengan 

ketidakmampuan keluarga merawat dan memodifikasi 

lingkungan. 

Tujuan : setelah dilakukan 3 kali kunjungan, masalah 

ketidakmampuan keluarga merawat dan memodifikasi lingkungan 

teratasi. 

Rencana tindakan : 

 Jelaskan kepada keluarga cara merawat dan memodifikasi 

lingkungan dengan anggota penderita TB paru 

 Jelaskan kepada keluarga akibat lanjut TB paru 
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 Kaji kembali kemampuan keluarga merawat anggota keluarga 

yang sakit  

 Jelaskan kepada keluarga pentingnya merawat lingkungan 

rumah yang bersih agar tidak terjadi penularan 

 Jelaskan kepada keluarga untuk memanfaatkan fasilitas 

kesehatan. 

 




