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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut masih menjadi salah satu masalah

kesehatan masyarakat yang penting untuk diperhatikan, karena merupakan

penyakit akut yang dapat menyebabkan kematian pada balita di berbagai negara

berkembang termasuk Indonesia. Infeksi Saluran Pernafasan Akut  adalah infeksi

akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang disebabkan oleh infeksi jasad

renik atau bakteri, virus, maupun reketsia tanpa  atau disertai dengan radang

parenkim paru. Infeksi Saluran Pernafasan Akut  berlangsung sampai 14 hari yang

dapat ditularkan melalui air ludah, darah, bersin maupun udara pernafasan yang

mengandung kuman. Infeksi Saluran Pernafasan Akut  diawali dengan gejala

seperti pilek biasa, batuk, demam, bersin-bersin, sakit tenggorokan, sakit kepala,

sekret menjadi kental, nausea, muntah dan anoreksia (Wijayaningsih, 2013).

Banyak orang tua yang sering mengabaikan gejala tersebut, sementara

kuman dan virus dengan cepat berkembang di dalam saluran pernafasan yang

akhirnya menyebabkan infeksi. Jika telah terjadi infeksi maka anak akan

mengalami kesulitan bernafas dan bila tidak segera ditangani, penyakit ini bisa

semakin parah menjadi pneumonia yang menyebabkan kematian (IDAI, 2015).

Durasi pemberian ASI secara signifikan mempengaruhi terjadinya infeksi

pernapasan akut. Anak yang diberi susu formula mempunyai risiko infeksi
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pernapasan akut 2,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang diberi.

Risiko rawat inap karena infeksi saluran pernapasan bawah juga menurun 72%

pada bayi lebih dari 4 bulan yang diberi ASI eksklusif (Pediatrics, 2012).

Data dari World Health Organization (WHO), memperkirakan insiden

Infeksi saluran pernapasan Akut dinegara Berkembang dengan angka kematian

balita diatas 40 per 1000 kelahiran Hidup adalah 15% - 20% pertahun pada

golongan usia balita. Angka kematian pada balita di dunia pada tahun sebesar

45,6 per 1.000 kelahiran hidup dan 15% diantaranya disebabkan oleh ISPA. ISPA

atau pneumonia merupakan penyakit yang paling sering diderita oleh balita yaitu

sebanyak  78% balita datang berkunjung ke pelayanan kesehatan dengan kejadian

ISPA. Setiap tahun, jumlah balita yang dirawat di rumah sakit dengan kejadian

ISPA sebesar 12 juta (Tazinya et al , 2018).

Berdasarkan prevalensi Infeksi Saluran Pernafasan Akut tahun 2013 - 2018

diIndonesia. Angka kejadian di Indonesia telah mencapai (9.3%) pada tahun 2013,

menurun pada tahun 2018 yang berjumlah (4,4%) dengan rentang kejadian di16

provinsi diantaranya mempunyai prevalensi diatas angka nasional. Prevelensi

infeksi saluran pernafasan akut di provinsi Sulawesi Tenggara mencapai (7,5%)

merupakan penyakit yang paling sering berada dalam daftar 10 (Sepuluh) penyakit

terbanyak di puskesmas maupun di rumah sakit (Riskesdas, 2018)

Insiden Infeksi Saluran Pernafasan Akut  pada balita di negara berkembang

diprediksi sekitar 0,29 anak setiap tahun dan di negara maju sebanyak 0,05 anak

setiap tahun. Penyebab kematian akibat infeksi saluran pernafasan akut  di negara
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berkembang lebih banyak dibandingkan di negara maju yaitu sekitar 10 – 50 kali

(Rahman, 2015).  Hal ini menunjukkan bahwa Infeksi Saluran Pernafasan Akut

masih merupakan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi, salah satunya di

Indonesia. Penyakit yang banyak menyebabkan kematian khusunya pada balita

diantaranya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut  yaitu sekitar 80 – 90 %

(Depkes RI, 2016).

Peran orang tua dan keluarga dalam pencegahan Infeksi Saluran Pernafasan

Akut sangat diperlukan karena yang biasanya terkena dampak Infeksi Saluran

Pernafasan Akut adalah usia balita dan anak – anak yang kekebalan tubuhnya

masih rentan terkena infeksi, Sehingga diperlukan peran orang tua dalam

menangani hal ini. Orang tua harus mengetahui tentang dampak negative dari

penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut

ringan bisa menjadi pneumonia yang kronologisnya dapat mengakibatkan

kematian, jika tidak segera ditangani. Pencegahan penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Akut ini tidak terlepas dari peran orang tua yang harus mengetahui

cara pencegahan Infeksi Saluran Pernafasan Akut .

Keluarga merupakan system pendukung utama yang memberi perawatan

langsung pada setiap keadaan sehat maupun sakit pada klien. Keluarga berperan

menentukan cara atau asuhan yang di perlukan klien dirumah. Keberhasilan

perawat di rumah sakit dapat sia – sia jika tidak di teruskan dirumah yang

kemudian mengakibatkan klien harus di rawat kembali (kambuh). Peran serta

keluarga sejak awal asuhan dirumah sakit akan meningkatkan kemampuan
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keluarga merawat klien dirumah, sehingga kemungkinan kekambuhan dapat di

cegah.

Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan  tepat agar

masalah kesehatan yang sedang terjadi dapat dikurangi atau teratasi. Salah satu

cara untuk meningkatkan pengetahuan keluarga terhadap cara merawat anggota

keluarga dengan Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah dengan cara pemberian

edukasi proses penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut , Edukasi atau disebut

juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Edukasi

merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu.

Edukasi proses penyakit adalah upaya untuk memberikan pemahaman mengenai

proses terjadinya penyakit perawatan berkelanjutan pasca perawatan di rumah

sakit guna mengurangi kemungkinan repospitalisasi. Proses penyakit merupakan

penjelasan tentang patofisiologi penyakit, anatomi dan fisiologi, serta memberikan

gambaran tentang tanda dan gejala dan mengidentifikasi kemungkinan etiologi

dari suatu penyakit.

Pengetahuan yang ibu peroleh dapat menentukan peran sakit maupun peran

sehat bagi anaknya. Banyak ibu yang belum mengerti serta memahami tentang

kesehatan anaknya, termaksut dalam cara pencegahan maupun penanganan Infeksi

Saluran Pernafasan Akut. Hal ini dapat di dasari oleh tingkat pengetahuan ibu

dalam melindungi balita dari suatu penyakit yang mengancam hidup baik yang



5

menular maupun tidak menular. Pengetahuan ibu mengenai penyakit Infeksi

Saluran Pernafasan Akut yang merupakan salah satu penyebab kematian tersering,

sangat di perlukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat pemahaman pada

ibu – ibu tentang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut , maka perlu di ketahui

bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku ibu terhadap segala sesuatu yang ada

kaitannya dengan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut. Upaya peningkatan

pengetahuan dan keterampilan ibu memerlukan banyak usaha di antaranya dengan

memberikan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya

untuk mengajak, mempengaruhi orang lain baik individu, keluarga maupun

masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang di harapkan oleh pelaku

pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan tentang Infeksi Saluran Pernafasan

Akut khususnya terkait dengan pengetahuan tentang Infeksi Saluran Pernafasan

Akut merupakan intervensi yang penting (Syahrani, 2011).

Tingkat keparahan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut sangat di

pengaruhi kemampuan keluarga mengontrol dan merawat anggota keluarga yang

sakit dirumah. Ketidakmampuan keluarga memahami dampak serta bagaimana

menangani masalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut menyebabkan masalah

dalam keluarga. Untuk itu perlu upaya untuk memandirikan keluarga dalam

mengatasi masalah kesehatan yang di hadapi oleh keluarga, kemandirian keluarga

itu sendiri merupakan upaya keluarga dalam meningkatkan status kesehatan

keluarga di antaranya dengan menerima petugas kesehatan, menerima pelayanan

kesehatan sesuai rencana keperawatan, tahu dan dapat mengungkapkan masalah
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kesehatannya dengan benar, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan,

melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai anjuran, melakukan tindakan

pencegahan secara aktif dan melakukan tindakan promotif secara aktif.

Berdasarkan survey pendahuluan yang di lakukan peneliti di Puskesmas

Abeli, Angka kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut di Puskesmas Abeli tahun

2017 di dapatkan angka kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut sebanyak 2.007

kasus dan tahun 2018 sebanyak 1.556 kasus, meningkat di tahun 2019 yang

berjumlah 1.794 kasus (Data Puskesmas Abeli, 2019).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di wilayah

kerja Puskesmas Abeli, yang di lakukan pada tanggal 10 maret 2020 pada 10

kepala keluarga, terdapat hanya 4 kepala keluarga yang mengetahui tentang gejala,

penyebab, serta perawatan infeksi saluran pernafasan akut. Dari 10 kepala

keluarga yang di wawancarai termaksut salah satunya keluarga Tn. L di dapatkan

data 6 kepala keluarga mengatakan anaknya menderita penyakit batuk, pilek,

demam dan orang tua tidak mengetahui cara perawatan dan pencegahan penyakit

infeksi saluran pernafasan akut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian yang berjudul berjudul Asuhan Keperawatan Keluarga

Tn. L Dengan Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran

Pernafasan Akut Di Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02  Di Wilayah

Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari.
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B. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga dengan menggunakan

pendekatan proses keperawatan yang komprehensif pada keluarga Tn. L Dengan

Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di Kelurahan

Benua Nirae RT. 01/ RW. 02 Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari

2. Tujuan Khusus

a. Penulis mampu melakukan pengkajian keluarga Tn. L Dengan Anggota

Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di Kelurahan

Benua Nirae RT. 01/ RW. 02 Wilayah Kerja Puskesmas Abeli Kota Kendari

b. Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan keluarga Tn. L Dengan

Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di

Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02 Wilayah Kerja Puskesmas Abeli

Kota Kendari

c. Penulis mampu menyusun rencana keperawatan keluarga Tn. L Dengan

Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di

Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02 Wilayah Kerja Puskesmas Abeli

Kota Kendari

d. Penulis mampu melakukan implementasi keperawatan keluarga Tn. L

Dengan Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan

Akut Di Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02 Wilayah Kerja Puskesmas

Abeli Kota Kendari
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e. Penulis mampu melakukan evaluasi keperawatan keluarga Tn. L Dengan

Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di

Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02 Wilayah Kerja Puskesmas Abeli

Kota Kendari

C. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Bagi Penulis

Dapat di jadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dalam

menerapkan asuhan keperawatan keluarga sehingga dapat mengembangkan

dan menambah wawasan penulis.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat / Klien

Menambah pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam upaya

pencegahan, perawatan serta pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam

merawat anggota keluarga yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut.

b) Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi tambahan guna meningkatkan informasi / pengetahuan

sebagai referensi perpustakan Poltekkes Kemenkes Kendari yang bisa di

gunakan oleh mahasiswa sebagai bahan bacaan dan dasar untuk studi kasus

selanjutnya.

c) Bagi Puskesmas

Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam meningkatkan “Asuhan
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Keperawatan Keluarga dengan kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut di

Wilayah Kerja Puskesmas Abeli.

D. Metode Dan Teknik Penelitian

1. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Studi Kasus

Studi kasus ini di lakukan di Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02

Wilayah Kerja Puskesmas Abeli pada tanggal 14, 15, dan 16 April 2020.

a) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada studi kasus keluarga Tn. L Dengan

Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di

Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02 Wilayah Kerja Puskesmas Abeli

Kota Kendari. Di lakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

b) Studi Kepustakaan

Yaitu mempelajari literature - literatur yang berhubungan dengan

karya tulis ini.

2. Studi Kasus

Menggunakan pendekatan proses keperawatan keluarga yang meliputi

pengkajian, analisa data, penerapan diagnosa keperawatan, penyusunan rencana

tindakan keperawatan, penerapan rencana tindakan keperawatan dan evaluasi

asuhan keperawatan keluarga. Untuk melengkapi data / informasi dalam

pengkajian menggunakan beberapa cara antara lain :
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a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung pada keluarga dengan cara

melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan perkembangan dan keadaan

klien.

b. Wawancara

Mengadakan wawancara dengan klien dan keluarga, dengan

mengadakan pengamatan langsung

c. Pemeriksaan Fisik

Melakukan pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang sakit melalui:

Inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

d. Studi Dokumentasi

Penulis memperoleh data dan medical record hasil pemeriksaan di

Puskesmas.

e. Metode Diskusi

Diskusi dengan tenaga kesehatan yang terkait yaitu perawat yang

bertugas di ruang perawatan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini dibagi dalam 5 (lima) BAB yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III : LAPORAN KASUS
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BAB IV : PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga

didefinsikan dengan istilah kekerabatan dimana invidu bersatu dalam suatu

ikatan perkawinan dengan menjadi orang tua. Dalam arti luas anggota keluarga

merupakan mereka yang memiliki hubungan personal dan timbal balik dalam

menjalankan kewajiban dan memberi dukungan yang disebabkan oleh

kelahiran,adopsi,maupun perkawinan (Stuart, 2014).

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan

perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan

mempertahankan upaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik

mental,emosional dan social dari tiap anggota keluarga (Harnilawati, 2013).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga merupakan

sekumpulan orang yang dihubungkan melalui ikatan perkawinan, darah, adopsi

serta tinggal dalam satu rumah.

2. Struktur Keluarga

Struktur Keluarga terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a. Dominasi struktur keluarga
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Dominasi jalur hubungan darah Patrilineal yaitu Keluarga yang

dihubungkan atau disusun melalui jalur garis ayah, suku-suku di Indonesia

rata-rata menggunakan struktur keluarga patrilineal. Setiap anggota keluarga

mempunyai peranan dan fungsinya masing – masing.

b. Elemen struktur keluarga

a. Struktur peran keluarga

Menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga baik di

dalam keluarganya sendiri maupun peran di lingkungan masyarakat.

b. Nilai atau norma keluarga

Menggambarkan nilai dan norma yang dipelajari dan diyakini

dalam keluarga.

c. Pola komunikasi keluarga

Menggambarkan bagaimana cara pola komunikasi diantara orang

tua, orang tua dan anak, diantara anggota keluarga atau dalam keluarga.

d. Struktur kekuatan keluarga

Menggambarkan kemampuan anggota keluarga untuk

mengendalikan atau mempengaruhi orang lain dalam perubahan perilaku

kearah positif.

3. Macam-Macam Tipe Keluarga

a. Keluarga Tradisional

1) The nuclear family (keluarga inti)
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Keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak.

2) The dyad family

Keluarga yang terdiri dari suami dan istri (tanpa anak) yang hidup

bersama dalam satu rumah.

3) Keluarga usila

Keluarga yang terdiri dari suami istri yang sudah tua dengan anak

sudah memisahkan diri

4) The childless family

Keluarga tanpa anak karena terlambat menikah dan untuk

mendapatkan anak terlambat waktunya, yang disebabkan karena mengejar

karier atau pendidikan yang terjadi pada wanita.

5) The extended family (keluarga luas atau besar)

Keluarga yang terdiri dari 3 generasi yang hidup bersama dalam

satu rumah seperti nuclear family disertai paman, tante, orang tua (kakek-

nenek), keponakan dan lain-lain.

6) The single parent family (keluarga duda atau janda)

Keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu) dengan

anak. Hal ini terjadi biasanya melalui proses perceraian, kematian dan

ditinggalkan (menyalahi hukum pernikahan).

7) Commuter family
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Kedua orang tua bekerja dikota yang berbeda, tetapi salah satu kota

tersebut sebagai tempat tinggal dan orang tua yang bekerja diluar kota

bisa berkumpul pada anggota keluarga pada saat akhir pekan (weekend).

8) Multigenerational family

Keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang

tinggal bersama dalam satu rumah.

9) Kin-network family

Beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling

berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang

sama. Misalnya: kamar mandi, dapur, televisi, telepon.

10) Blended family

Keluarga yang dibentuk oleh duda atau janda yang menikah

kembali dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya.

11) The single adult living alone/single-adult family

Keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena

pilihannya atau perpisahan (separasi), seperti : perceraian atau ditinggal

mati.

b. Non-tradisional

1) The unmarried teenage mother

Keluarga yang terdiri dari orang tua (terutama ibu) dengan anak

tanpa hubungan nikah.

2) The stepparent family
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Keluarga dengan orang tua tiri.

3) Commune family

Beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang tidak ada

hubungan saudara, yang hidup bersama dalam satu rumah, sumber dan

fasilitas yang sama, pengalaman yang sama, sosialisasi anak dengan

melalui aktivitas kelompok/membesarkan anak bersama.

4) The nonmarital heterosexual cohabiting family

Keluarga yang hidup bersama, berganti-ganti pasangan tanpa

melalui pernikahan.

5) Gay and lesbian family

Seseorang yang mempunyai persamaan seks hidup bersama

sebagaimana pasangan suami istri (marital patners).

6) Cohabiting couple

Orang dewasa yang hidup bersama diluar ikatan perkawinan karena

beberapa alasan tertentu.

7) Group-marriage family

Beberapa orang dewasa yang menggunakan alat-alat rumah tangga

bersama, yang merasa telah saling menikah satu dengan yang lainnya,

berbagi sesuatu, termasuk seksual dan membesarkan anaknya.

8) Group network family

Keluarga inti yang dibatasi oleh set aturan atau nilai-nilai, hidup

berdekatan satu sama lain dan saling menggunakan barang-barang rumah
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tangga bersama, pelayanan dan bertanggung jawab membesarkan

anaknya.

9) Foster family

Keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga atau

saudara dalam waktu sementara, pada saat orang tua anak tersebut perlu

mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga aslinya.

10) Homeless family

Keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai perlindungan yang

permanen karena krisis personal yang dihubungkan dengan keadaan

ekonomi dan atau problem kesehatan mental.

11) Gang

Sebuah bentuk keluarga yang destruktif, dari orang-orang muda

yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai

perhatian, tetapi berkembang dalam kekerasan dan kriminal dalam

kehidupannya.

4. Peran Keluarga

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat, perilaku interpersonal,

sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi

tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola

perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang

terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut:
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a. Peranan ayah

Ayah sebagai suami dari istri, berperan sebagai pencari nafkah,

pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga,

sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat

dari lingkungannya.

b. Peranan ibu

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk

mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya,

pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta

sebagai anggota masyarakat dari lingkingannya, disamping itu juga dapat

berperan sebagi pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.

c. Peranan anak

melaksanakan peranan psiko – social dengan tingkat

perkembangannya, baik fisik, mental, sosial dan spiritual.

5. Fungsi Keluarga

Fungsi Keluarga terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a. Fungsi biologis

1) Meneruskan keturunan

2) Memelihara dan membesarkan anak

3) Memenuhi kebutuhan gizi keluarga

b. Fungsi psikologis
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1) Memberikan kasih sayang dan rasa aman

2) Memberikan perhatian diantara anggota keluarga

3) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga

c. Fungsi sosialisasi

1) Membina sosialisasi pada anak

2) Membentu norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat

perkembangan anak.

3) Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga

d. Fungsi ekonomi

1) Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga

2) Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan

keluarga

3) Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang

e. Fungsi pendidikan

1) Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan

membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang

dimilikinya.

2) Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam

memenuhi peranannya sebagai orang dewasa.

3) Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya.
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6. Tahap-Tahap Perkembangan Keluarga

Tahap-tahap Perkembangan Keluarga terdiri dari beberapa bagian yaitu :

a. Pasangan Baru (Keluarga Baru)

Keluarga baru dimulai saat masing-masing individu laki-laki dan

perempuan membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan

meninggalkan (psikologis) keluarga masing-masing.

b. Keluarga Child-Bearing (Kelahiran Anak Pertama)

Keluarga yang menantikan kelahiran dimulai dari kehamilan sampai

kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama berusia 30 bulan.

c. Keluarga Dengan Anak Pra-Sekolah

Tahap ini dimulai saat kelahiran anak pertama (2,5 bulan) dan berakhir

saat anak berusia 5 tahun.

d. Keluarga Dengan Anak Sekolah

Tahap ini dimulai saat anak masuk sekolah pada usia 6 tahun dan

berakhir pada usia 12 tahun. Umumnya keluarga sudah mencapai jumlah

anggota keluarga maksimal, sehingga keluarga sangat sibuk.

e. Keluarga Dengan Anak Remaja

Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir 6-7

tahun kemudian, yaitu pada saat anak meninggalkan rumah orang tuanya.

Tujuan keluarga ini adalah melepas anak remaja dan memberi

tanggungjawab serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan diri

menjadi lebih dewasa.
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f. Keluarga Dengan Anak Dewasa

Tahap ini dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan

berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini

tergantung dari jumlah anak dalam keluarga, atau jika ada anak yang belum

berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua.

g. Keluarga Usia Pertengahan

Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah

dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal.

h. Keluarga Usia Lanjut

Tahap terakhir perkembangan keluarga ini dimulai pada saat salah satu

pasangan pension, berlanjut saat salah satu pasangan meninggal sampai

keduanya meninggal.

7. Tugas Keluarga Di Bidang Kesehatan

Keluarga dapat melaksanakan perawatan atau pemeliharaan kesehatan

dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga, yaitu sebagai berikut (Mubarak, dkk

2015)  :

a. Mengenal masalah kesehatan keluarga

Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang tidak boleh diabaikan.

Karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti. Orang tua perlu

mengenal keadaan kesehatan dan perubahan-perubahan yang dialami oleh

anggota keluarganya. Perubahan sekecil apa pun yang dialami anggota
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keluarga, secara tidak langsung akan menjadi perhatian keluarga atau orang

tua. Apabila menyadari adanya perubahan, keluarga perlu mencatat kapan

terjadinya, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar perubahanya.

b. Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat

Tugas ini merupakan upaya utama keluarga untuk mencari pertolongan

yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan di antara

anggota keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan sebuah

tindakan. Tindakan kesehatan yang dilakukan oleh keluarga diharapkan

tepat agar masalah kesehatan yang sedang terjadi dapat dikurangi atau

teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan,

maka keluarga dapat meminta bantuan kepada orang lain di lingkungan

tempat tinggalnya.

c. Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit

Sering kali keluarga mengambil tindakan yang tepat, tetapi jika

keluarga masih merasa mengalami keterbatasan, maka anggota keluarga

yang mengalami gangguan kesehatan perlu memperoleh tindakan lanjutan

atau perawatan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi. Perawatan dapat

dilakukan di institusi pelayanan kesehatan atau di rumah apabila keluarga

telah memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama.

d. Mempertahankan suasana rumah yang sehat

Rumah merupakan tempat berteduh, berlindung, dan ber-sosialisasi

bagi anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga akan memiliki waktu
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yang lebih banyak berhubungan dengan lingkungan tempat tinggal. Oleh

karena itu, kondisi rumah harus dapat menunjang derajat kesehatan bagi

anggota keluarga.

e. Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat

Apabila mengalami gangguan atau masalah yang berkaitan dengan

kesehatan keluarga atau anggota keluarga harus dapat memanfaatkan

fasilitas kesehatan yang ada disekitarnya. Keluarga dapat berkonsultasi atau

meminta bantuan tenaga keperawatan untuk memecahkan masalah yang

dialami anggota keluarganya, sehingga keluarga dapat bebas dari segala

macam penyakit.

B. Konsep Tentang Infeksi Saluran Pernafasan Akut

1. Pengertian Askep Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Infeksi Saluran Pernapasan Akut adalah terjadinya infeksi yang parah

pada bagian sinus, tenggorokan, saluran udara, atau paru-paru. Sehingga infeksi

yang terjadi lebih sering disebabkan oleh virus meski bakteri juga bisa

menyebabkan kondisi ini. Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah infeksi

saluran pernapasan yang berlangsung sampai 14 hari yang dapat ditularkan

melalui air ludah, darah, bersin maupun pernapasan yang mengandung kuman

yang terhirup oleh orang sehat.

Infeksi saluran pernapasan akut disebabkan oleh virus atau bakteri.

Penyakit ini diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala:



24

tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek, batuk kering atau berdahak. Infeksi

Saluran Pernafasan Akut selalu menduduki peringkat pertama dari 10 penyakit

terbanyak di Indonesia. Dapat disimpulkan infeksi saluran pernafasan akut

adalah suatu penyakit pada pernapasan yang telah akut dan berlangsung selama

kurang lebih 14 hari. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan atas dan

bawah. Gejala pertama dari infeksi saluran pernafasan akut pada umumnya

adalah sering bersin, hidung tersumbat atau berair, paru-paru terasa terhambat,

batuk-batuk, tenggorokan sakit, kerap merasa kelelahan dan timbul demam

serta tubuh terasa sakit (Kemenkes RI, 2014).

2. Etiologi Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Etiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut terdiri atas bakteri, virus dan

ricketsia yang jumlahnya lebih dari 300 macam. Bakteri penyebab infeksi

saluran pernafasan akut antara lain genus streptokokus, stafilokokus,

pneumokokus, hemofilus, bordotella dan karinebakterium. Virus penyebabnya

antara lain golongan miksovirus, adenovirus, koronavirus, psikornavirus,

mikoplasma dan herpesvirus. Sekitar 90-95% penyakit infeksi saluran

pernafasan akut disebabkan oleh virus. infeksi saluran pernafasan akut dapat

disebabkan oleh virus, bakteri, maupun riketsia. Infeksi bakterial merupakan

penyulit infeksi saluran pernafasan akut oleh karena virus, terutama bila ada

apidemi atau pandemi. Penyulit bakterial umumnya disertai keradangan

parenkim. Infeksi saluran pernafasan akut oleh virus, merupakan penyebab
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terbesar dari angka kejadian infeksi saluran pernafasan akut . Hingga kini telah

dikenal lebih dari 100 jenis virus penyebab infeksi saluran pernafasan akut.

Infeksi virus memberikan gambaran klinik yang khas untuk masing-masing

jenis virus, sebaliknya beberapa jenis virus bersama – sama pula memberikan

gambaran klinik yang hampir sama (Amin, 2011).

3. Patofisiologi Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Patogenesa saluran pernapasan selama hidup selalu terpapar dengan dunia

luar sehingga dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif dan efisien dari

sisitem saluran pernapasan ini. Ketahanan saluran pernapasan terhadap infeksi

maupun partikel dan gas yang ada di udara sangat tergantung pada 3 unsur

alamiah yang selalu terdapat pada orang sehat, yaitu: utuhnya epitel mukosa

dan gerak moksila, makrofag alveoli, dan antibodi setempat. Sudah menjadi

suatu kecendrungan, bahwa terjadinya infeksi bakterial, mudah terjadi pada

saluran napas yang telah rusak sel-sel epitel mukosanya, yang disebabkan oleh

infeksi-infeksi terdahulu. Keutuhan gerak lapisan mukosa dan silia dapat

terganggu oleh karena:

a. Asap rokok dan gasS02, polutan utama adalah pencemaran udara.

b. Sindroma imotil.

c. Pengobatan dengan O2 konsentrasi tinggi (25% atau lebih).

Makrofag biasanya banyak terdapat di alveoli dan baru akan dimobilisasi

ke tempat-tempat dimana terjadi infeksi. Asap rokok menurunkan kemampuan
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makrofag membunuh bakteri, sedangkan alkohol, menurunkan mobilitas sel-sel

ini. Antibodi setempat pada saluran napas, adalah Imunoglobulin A (Ig A) yang

banyak terdapat di mukosa. Kurangnya antibodi ini akan memudahkan terjadinya

infeksi saluran pernapasan, seperti pada keadaan defisiensi Ig A pada anak. Mereka

dengan keadaan-keadaan imunodefisiensi juga akan mengalami hal yang serupa,

seperti halnya penderita-penderita  yang mendapat terapi situastik,  radiasi,

penderita dengan neoplasma yang ganas, dan lain-lain. Gambaran klinik radang

oleh karena infeksi sangat tergantung pada karateristik inokulum, daya tahan

tubuh seseorang, dan umur seseorang. Karateristik inokulum sendiri, terdiri dari

besarnya aerosol, tingkat virulensi jasad renik dan banyaknya ( jumlah) jasad renik

yang masuk. Daya tahan tubuh, terdiri dari utuhnya sel epitel mukosa dan gerak

mukosilia, makrofag alveoli, dan Ig A (Amin, 2011).

Umur mempunyai pengaruh besar terutama pada Infeksi Saluran

Pernafasan Akut, saluran pernapasan bawah anak dan bayi, akan memberikan

gambaran klinik yang lebih jelek bila dibandingkan dengan orang dewasa.

Terutama penyakit- penyakit yang disebabkan oleh infeksi pertama karena virus,

terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi pertama karena virus,

pada mereka ini tampak lebih berat karena belum diperoleh kekebalan alamiah.

Pada orang dewasa, mereka memberikan gambaran klinik yang ringan sebab

telah terjadi kekebalan yang diberikan oleh infeksinya terdahulunya. Pada

Infeksi Saluran Pernafasan Akut dikenal 3 cara penyebaran infeksi ini:

a. Melalui aerosol yang lembut, terutama oleh karena batuk-batuk.
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b. Melalui aerosol yang lebih kasar, terjadi pada waktu  batuk-batuk dan

bersin-bersin.

c. Melalui   kontak   langsung/tidak   langsung dari benda yang telah

dicemari jasad renik (hand to hand transmisssion). Pada infeksi virus,

transmisi diawali dengan penyebaran virus, melalui bahan sekresi hidung.

Virus Infeksi Saluran Pernafasan Akut terdapat 10-100 kali lebih

d. banyak dalam mukosa hidung daripada faring. Dari beberapa klinik,

laboratorium, maupun dilapangan, diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya

kontak hand to hand merupakkan modus yang terbesar bila dibandingkan

dengan cara penularan aerogen yang semula banyak diduga (Amin, 2011).
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4. Patway Infeksi Saluran Pernafasan Akut

MICROORGANISME

ISPA

Tubuh
(Saluran Pernafasan)

Silia bergerak ke atas Tangkapan reflex
spasmus

Laring
Faring

Gagal melakukan fungsi

Merusak Lapisan Epitel dan
lapisan mukosa

Kenaikan kelenjar mukus

Pengeluaran
cairan mukus

Dx : Defisiensi
pengetahuan b.d
kurang pajanan
sumber informasi

Peradangan saluran
pernafasan atas

Peningkatan
Suhu Tubuh

Dx : Nyeri
akut b.d
agens
cedera

biologis

Dx :
Ketidakefektifan

pembersihan jalan
nafas obstruksi

trakebronkial atau
sekresi

Dx : Ketidakefektifan pola
nafas b.d hiperventilasi

Sulit
bernafas

Gejala Batuk

Kedinginan Malnutrisi

Gambar 2.1. Patway
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5. Gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Gejala infeksi saluran pernapasan yang paling umum adalah batuk. Meski

begitu, gejala yang berbeda juga dapat menyertai masing-masing infeksi

saluran pernapasan seperti Infeksi  saluran pernafasan atas pada umumnya

memiliki gejala berupa hidung tersumbat. Infeksi saluran pernafasan bagian

bawah memberikan beberapa tanda lainnya seperti nafas cepat dan ratraksi

dada. Hal ini disebabkan karena menurunnya sistem imun atau daya tahan

tubuh. Pada stadium awal gejalanya berupa panas, gatal terasa dalam hidung

yang kemudian diikuti dengan bersin secara terus-menerus, hidung tersumbat

disertai dengan ingus encer serta nyeri pada kepala dan demam. Permukaan

mukosa hidung tampak merah dan membengkak. Infeksi lebih lanjut membuat

secret menjadi kental dan terjadi sumbatan pada hidung. Komplikasi yang

mungkin terjadi adalah sinusitis, farangitis, infeksi telinga tengah hingga

bronchitis dan pneumonia (radang paru).

6. Klasifikasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Klasifikasi Infeksi Saluran Pernafasan Akut Membuat klasifikasi berarti

membuat sebuah keputusan mengenai kemungkinan tingkat keparahan.

Klasifikasi merupakkan suatu katagori untuk menentukan tindakan yang akan

diambil oleh tenaga kesehatan dan bukan sebagai diagnosis spesifik penyakit.

Klasifikasi ini memungkinkan seseorang dengan cepat menentukan apakah

kasus yang dihadapi adalah suatu penyakit serius atau bukan, apakah perlu
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dirujuk segera atau tidak.

Klasifikasi menurut derajat keparahannya, Infeksi Saluran Pernafasan

Akut dapat dibagi menjadi  3 golongan yaitu

a. Infeksi Saluran Pernafasan Akut ringan bukan pneumonia

b. Infeksi Saluran Pernafasan Akut sedang, pneumonia

c. Infeksi Saluran Pernafasan Akut berat, pneumonia berat

1) Gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut ringan

Seseorang dinyatakan menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut

ringan jika ditemukan gejala sebagai berikut :

a) Batuk

b) Serak, yaitu bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara

(misalnya pada waktu berbicara)

c) Pilek yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari lubang

d) Panas atau demam, suhu badan lebih dari 37oC atau jika dahi anak

diraba dengan punggung tangan terasa panas

2) Gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut sedang

Seseorang dinyatakan menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut

sedang jika dijumpai gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut ringan

dengan disertai gejala sebagai berikut :

a) Pernapasan lebih 50 kali permenit pada umur kurang dari satu tahun

atau lebih

b) Suhu lebih dari 39oC
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c) Tenggorokan berwarna merah

d) Timbul bercak-bercak pada kulit menyerupai bercak campak

e) Telinga sakit akan mengeluarkan nanah dari lubang telinga

f) Pernapasan berbunyi seperti mendengkur (mengorok)

3) Gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut berat

Seseorang dinyatakan menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut

berat jika dijumpai ada gejala Infeksi Saluran Pernafasan Akut ringan

atau sedang disertai atau lebih gejala sebagai berikut :

a) Bibir atau kulit membiru

b) Lubang hidung kembang kempis dengan cukup lebar pada waktu

bernapas

c) Kesadaran menurun

d) Pernapasan berbunyi seperti mengorok dan anak tampak gelisah

e) Nadi cepat, lebih dari 160 kali permenit atau tidak teraba

f) Tenggorokan berwarna merah

7. Cara Penularan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Penularan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut terjadi melalui udara,

bibit penyakit masuk ke tubuh melalui pernapasan, oleh karena itu Infeksi

Saluran Pernafasan Akut termasuk dalam salah satu penyakit golongan air

borne disease. Penularan melalui udara yang dimaksudkan adalah cara

penularan yang terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda
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yang terkontaminasi. Sebagian besar penularan melalui udara dapat menular

juga melalui kontak langsung, namun dengan menghirup udara yang telah

terkontaminasi oleh bibit penyakit menjadikan risiko penularan penyakit.

Manusia merupakan reservoir utama dan diperkirakan seluruh umat manusia

memiliki bakteri penyebab Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada saluran

pernapasannya. Oleh sebab itu, dalam keadaan daya tahan tubuh menurun,

penyakit ini bisa berkembang dengan baik pada anak-anak maupun orangtua

(Achamadi, 2012).

Adapun bentuk aerosol dari penyebab penyakit Infeksi Saluran

Pernafasan Akut yakni droplet nuclei dan dust. Droplet nuclei adalah partikel

yang sangat kecil sebagai sisa droplet yang mengering. Pembentukannya dapat

melalui berbagai cara, antara lain dengan melalui evaporasi droplet nuclei juga

dapat dibatukkan atau dibersinkan ke udara. Droplet nuclei juga dapat terbentuk

dari aerolisasi materi-materi penyebab infeksi di dalam laboratorium. Karena

ukurannya yang sangat kecil, bentuk ini dapat tetap berada di udara untuk

waktu yang cukup lama dan dapat diisap pada waktu bernapas dan masuk ke

alat pernapasan. Dust adalah bentuk partikel dengan berbagai ukuran sebagai

hasil dari resuspensi partikel yang menempel di lantai, di tempat tidur serta

yang tertiup angin bersama debu maupun tanah.

8. Pemeriksaan Infeksi Saluran Pernafasan Akut

a. Pemeriksaan Penunjang
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Laboratorium dan test diagnostik Infeksi Saluran Pernafasan Akut :

1) Pemeriksaan radiologi (Foto thorax) adalah untuk mengetahui penyebab

dan mendiagnosa secara tepat

2) Pemeriksaan RSV adalah untuk mendiagnosis RSV (Respiratori Sinisial

Virus)

3) Gas Darah Arteri yaitu untuk mengkaji perubahan pada sistem saluran

pernafasan kandungan oksigen dalam darah

4) Jumlah sel darah putih normal atau meningkat

b. Pemeriksaan Diagnostik

Pengkajian terutama pada jalan nafas : Fokus utama pada pengkajian

pernafasan ini adalah pola, kedalaman, usaha serta irama dari pernafasan.

1) Pola, cepat (tachynea) atau normal.

2) Kedalaman, nafas normal, dangkal atau terlalu dalam yang biasanya dapat

kita amati melalui pergerakan rongga dada dan pergerakan abdomen.

3) Usaha, kontinyu, terputus-putus, atau tiba-tiba berhenti disertai dengan

adanya bersin.

4) Irama pernafasan, bervariasi tergantung pada pola dan kedalaman

pernafasan.

C. Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Kasus Infeksi Saluran

Pernafasan Akut

1. Fokus Pengkajian
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a. Data Umum

Nama KK, Umur, Agama, Alamat, Pekerjaan, Pendidikan, dan Penghasilan

b. Data Komposisi Keluarga

Nama L/P Umur
Hubungan
dengan KK

Pendidikan
Status Imunisasi

Penyakit/
KeluhanBCG Polio DPT Campak

Tabel 2.1. Data Komposisi Keluarga
c. Genogram

d. Tipe Keluarga

e. Suku Bangsa

f. Agama

g. Status Sosial Ekonomi

h. Aktivitas Rekreasi Keluarga

i. Riwayat Tahap Perkembangan Keluarga

1) Tahap Perkembangan Keluarga Saat ini

2) Tugas Perkembangan Keluarga

3) Tugas perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi

4) Tugas Perkembangan keluarga yang belum terpenuhi

j. Riwayat keluarga inti

Riwayat Kesehatan Sebelumnya

k. Lingkungan

1) Karakteristik Rumah
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a) Luas

b) Jenis

c) Sirkulasi udara  dan Pencahayaan

d) Pemanfaatan  ruangan rumah

e) Kebersihan  ruangan

f) Lantai

g) Jarak  septic tank dengan sumur

h) Sumber  air minum

i) Pembuangan  limbah

j) Halaman  dimanfaatkan

k) Keadaan  pekarangan

l) Pembuangan  sampah

2) Denah Rumah

a) Mobilitas Geografis Keluarga

b) Perkumpulan Keluarga dan Interaksi Dengan Masyarakat

c) Sistem Pendukung Keluarga

l. Struktur Keluarga

1) Pola Komunikasi Keluarga

2) Struktur Kekuatan Keluarga

3) Struktur Peran

4) Nilai dan Norma Keluarga

m. Fungsi Keluarga



36

1) Fungsi Afektif

2) Fungsi Sosialisasi

3) Fungsi Reproduksi

4) Fungsi Ekonomi

n. Fungsi Perawatan Kesehatan Keluarga

1) Kemampuan mengenal masalah kesehatan

2) Mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan

3) Merawat anggota keluarga yang sakit

4) Kemampuan keluarga memelihara lingkungan yang sehat

5) Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas atau pelayanan kesehatan di

masyarakat

6) Stress dan Koping Keluarga

o. Stress Jangka Pendek dan Jangka Panjang

1) Stressor jangka pendek

2) Stressor jangka panjang

p. Kemampuan Keluarga Keluarga Berrespon Terhadap Stressor

1) Respon keluarga terhadap stressor

2) Strategi koping yang digunakan

q. Strategi Adaptasi Disfungsional

r. Pemeriksaan Fisik
Tabel 2.2. Pemeriksaan Fisik

DATA Bpk….. Ibu…. An…..
TTV
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Kepala
Leher
Aksila
Dada
Abdomen
Ekstremitas Atas
Ekstremitas Bawah

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon

klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik

yang berlangsung aktual atau potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk

mengidentifikasi respon klien individu, keluarga dan komunitas terhadap situasi

yang berkaitan dengan kesehatan. Perawat di harapkan memiliki rentang

perhatian yang luas, baik pada klien sakit maupun sehat. Respon – respon

tersebut merupakan reaksi terhadap masalah kesehatan dan proses kehidupan

yang di alami klien (SDKI, 2017).

Diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada berdasarkan (Standar

diagnosis keperawatan indonesia (SDKI). Masalah keperawatan utama pada

keluarga Tn. L dengan anggota keluarga yang menderita infeksi saluran

pernafasan akur adalah:

a. Bersihan jalan nafas

Defisiensi pengetahuan merupakan ketiadaan atau defisiensi informasi

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu (SDKI,).

b. Defisit pengetahuan
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Bersihan jalan nafas tidak efektif adalah ketidakmampuan

membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan

nafas tetap paten (SDKI, 2017).

3. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan. Setelah

dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam dengan :

a. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) : Bersihan Jalan Nafas.

Dengan kriteria hasil :

1) Batuk efektif

2) Produksi sputum

3) Mengi

4) Wheezing

5) Mekonium (Pada Neonatus)

6) Dipsnea

7) Ortopnea

8) Sulit bicara

9) Sianosis

10) Gelisah

11) Frekuensi nafas

12) Pola nafas
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b. Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) : Defisit pengetahuan

Dengan kriteria hasil :

1) Verbalisasi kemauan memenuhi program perawatan atau pengobatan

2) Verbalisasi mengikuti anjuran

3) Risiko komplikasi penyakit/masalah kesehatan

4) Perilaku mengikuti program perawatan/pengobatan

5) Perilaku menjalankan anjuran

6) Tanda gejala penyakit

3. Intervensi Keperawatan

a. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ( SIKI ) : Manajeman Jalan

Nafas

Observasi

1) Monitor pola nafas (Frekuensi, kedalaman, usaha nafas)

2) Monitor bunya nafas tambahan (Mis. Gurgling, mengi, wheezing, ronkhi

kering)

3) Monitor sputum

Terapeutik

4) Pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head-lilt dan chin-lift (jaw-

thrust jika curiga trauma servikal)

5) Posisikan semi – fowler atau fowler

6) Berikan minum air hangat
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7) Lakukan fisioterapy dada, jika perlu

8) Lakukan pengisapan lender kurang dari 15 detik

9) Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endrotrakeal

10) Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill

11) Berikan oksigen, jika perlu

Edukasi

12) Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak kontraindikasi

13) Ajarkan teknik batuk efektif

Kolaborasi

14) Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu

b. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ( SIKI ) : Edukasi proses

penyakit

Observasi

1) Identifikasi kesiapan keluarga menerima informasi

Terapeutik

2) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan

3) Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan

4) Berikan kesempatan untuk bertanya

Edukasi

5) Jelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit

6) Jelaskan proses patofisiologi penyakit
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7) Jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit

8) Jelaskan kemungkinan terjadinya komplikasi

9) Ajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala yang dirasakan

4. Implementasi

Implementasi atau tindakan adalah pengelolaan dan perwuju dan dari

rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan, pada tahap

ini, perawat yang  mengasuh keluarga sebaiknya tidak bekerja sendiri, tetapi

perlu melibatkan secara integrasi semua profesi kesehatan yang menjadi tim

perawatan kesehatan dirumah. Implementasi keperawatan adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah

status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang

menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Potter & Perry, 2011).

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah proses keperawatan yang memungkinkan

perawat untuk menentukan apakah intervensi keperawatan telah berhasil

meningkatkan kondisi klien. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses

keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana

antara hasil akhir yang teramati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada

tahap perencanaan. Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus menerus

dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan
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bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau

menghentikan rencana keperawatan (Manurung, 2011).
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BAB III
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

1. Data Umum

a. Nama KK : Tn. L

b. Pekerjaan KK : Petani

c. Pendidikan KK : SD

d. Agama : Islam

e. Alamat : Kel. Benua Nirae, Kec. Abeli

f. Tanggal pengkajian : 14 April 2020

g. Komposisi anggota keluarga :

Tabel 3.1 Komposisi Anggota Keluarga
No. Nama JK Umur Pendidikan Status Imunisasi Penyakit/Keluhan

BCG DPT POLIO Hepatitis Campak ISPA
1. Ny. W P 37 SD    - - Sehat
2. An. S L 8 SD      Ispa

h. Riwayat kesehatan sekarang

1) Keluhan utama keluarga:

An. S di antar oleh keluarga ke Puskesmas Abeli pada tanggal 14 Maret

2020 sekitar pukul 09.00 wita dengan keluhan Batuk dan sesak nafas.

Saat dilakukan pengkajian An. S mengeluh sesak saat bernafas.

2) Riwayat keluhan : Sebelumnya belum pernah mengalami hal yang sama.

3) Keluhan yang menyertai :



44

Klien mengatakan merasa sesak saat bernafas.

Hasil pemeriksaan : Klien nampak sesak, Klien nampak batuk, P :

30x/menit, saat di lakukan pemeriksaan fisik terdengar bunyi ronkhi.

i. Genogram

Keterangan :

Laki-laki :

Perempuan :

Garis keturunan :

Garis Pernikahan :

Tinggal serumah :

Anggota keluarga sakit (Tn. L) :

j. Tipe keluarga

Tipe keluarga Tn. L merupakan keluarga inti (nucear family) yang terdiri

dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah.

k. Suku bangsa

? ? ??

8

Gambar 3.1. Genogram

?????
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Keluarga Tn. L berasal dari muna, dan bahasa yang di gunakan sehari – hari

adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah muna.

l. Agama

Seluruh keluarga Tn. L beragama Islam, dan menjalani ibadah sesuai dengan

agama yang di anut.

m. Status sosial ekonomi

Tn. L bekerja sebagai petani, Ny. W bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Penghasilan keluarga dalam sebulan ± 1.500.000.

n. Aktivitas rekreasi keluarga

Keluarga Tn. L hanya sekali setahun untuk pergi rekreasi, dan keluarga

mendapatkan sarana hiburan dari menonton TV.

2. Riwayat Tahap Perkembangan Keluarga

a. Tahap perkembangan keluarga

Saat ini keluarga Tn. L dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak

usia dewasa muda.

b. Tugas perkembangan keluarga

1) Tugas perkembangan keluarga yang sudah terpenuhi :

Mendorong anak mereka yang sedang berkembang untuk lebih mandiri

serta menciptakan lingkungan yang sehat.

2) Tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi :

Semua tugas perkembangan keluarga sudah terpenuhi.



46

c. Riwayat keluarga inti

An. S sekarang dalam proses menjalani pengobatan penyakit Ispa, obat yang

di minum adalah Obat batuk yang dijual di apotik, keluarga tidak tau

pengobatan yang paling efektif untuk penyakit ISPA, An. S berusian 8

tahun.

d. Riwayat keluarga sebelumya

Keluarga mengatakan hanya An. S yang menderita penyakit ISPA, keluarga

sebelumnya baik dari pihak suami maupun istri belum pernah ada yang

mengalami keluhan/masalah kesehatan yang sama seperti An. S.

3. Lingkungan

a. Karakteristik rumah

Jenis rumah yaitu rumah papan, status kepemilikin rumah adalah milik

pribadi Tn. L, luas rumah 7 x 15, dengan jumlah kamar tidur 2, dapur, ruang

tamu dan ruang makan dan kamar mandi. Rumah memiliki 4 jendela tapi

jarang dibuka, kebersihan rumah cukup baik, tidak ada saluran limbah,

limbah rumah tangga di buang di belakang rumah, menggunakan sumur bor,

lantai rumah menggunakan lantai semen dan jamban cemplung, sampah

dibuang di belakang rumah.



47

b. Dena Rumah

c. Karakteristik tetangga dan komunitas RT/RW

Tidak ada karakteristik khusus tetangga atau komunitas, hubungan

bertetangga dan komunitas berjalan rukun, tidak ada aturan khusus yang

mengikat individu dalam bermasyarakat selama tidak menimbulkan

keresahan bagi masyarakat lainnya.

d. Mobilitas geografis keluarga

Keluarga Tn. L merupakan penduduk asli Kel. Benua Nirae dan tidak pernah

pindah rumah.

e. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

Tidak ada perkumpulan yang diikuti keluarga, interaksi keluarga dengan

masyarakat terjalin baik, interaksi antar warga banyak dilakukan pada saat

selesai sholat bersama di masjid.

f. Sistem pendukung keluarga

Jika ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan musyawarah.

Keluarga memanfaatkan layanan kesehatan BPJS yang tersedia yaitu di

Puskesmas Abeli.

Ruang Tamu Kamar II

Kamar I Dapur WC

Teras

Gambar 3.2. Dena Rumah
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4. Struktur Keluarga

a. Pola komunikasi keluarga

Keluarga Tn. L selalu berkomunikasi dengan baik dan selalu berkomunikasi

dengan keluarga yang lainnya, bahasa sehari-hari yang digunakan adalah

bahasa daerah jawa dan bahasa indonesia. Komunikasi dilakukan dengan

cara terbuka, jika ada masalah maka keluarga akan menyelesaikan dengan

musyawarah dengan penentu keputusan Tn. L.

b. Struktur kekuatan keluarga

Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan dengan cara musyawarah

seluruh anggota keluarga. Tn. L selaku kepala keluarga memiliki kekuatan

untuk mengendalikan dan mempengaruhi anggota keluarga untuk merubah

prilaku.

c. Struktur peran

Peran formal :

Tn. L berperan sebagai kepala keluarga dan mencari nafka sebagai petani.

Ny. W berperan sebagai istri yang mengurus rumah tangga.

An. S berperan sebagai anak yang masih sekolah.

d. Nilai dan norma

Di dalam keluarga Tn. L selalu mengajarkan kesopanan pada anak – anak,

terutaa nilai kesopanan terhadap orang tua. Ny. W mengajarkan nilai

kejujuran sejak kecil pada anak anak. tidak ada nilai dan norma khusus yang

mengikat anggota keluarga, untuk masalah kesehatan keluarga juga tidak
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memiliki praktik yang harus dilakukan. Sistem nilai yang dianut

dipengaruhi oleh adat dan agama.

5. Fungsi Keluarga

a. Fungsi afektif

Keluarga Tn. L dengan istri, beserta anaknya terjalin dengan baik, angota

keluarga saling menghormati, memperhatikan, menyayangi dan

menyemangati.

b. Fungsi sosialisasi

Interaksi dalam keluarga terjalin dengan akrab dan disiplin, saling mengenal

dengan masyarakat lainnya.

c. Fungsi reproduksi

Tn. L memiliki 1 anak tinggal bersama, Ny. W dulu memakai KB dan

sekarang telah berhenti. Ny. W mempunyai 1 anak laki – laki.

d. Fungsi ekonomi

Ny. W mengatakan penghasilan suami sebagai petani cukup untuk

kehidupan sehari – hari. Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang

ada, keluarga menggunakan kartu BPJS untuk berobat di Puskesmas /

Rumah Sakit.

e. Fungsi perawatan kesehatan keluarga

1) Kemampuan keluarga mengenal masalah

a) Keluarga mengatakan tidak mengetahui tentang penyakit ISPA.
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Hasil pengkajian :

Keluarga Tn. L tampak bingung dan tidak mengerti ketika ditanya

mengenai penyakit ISPA.

2) Kemampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan yang

tepat : Keluarga sudah mampu mengambil keputusan yang tepat.

keluarga mengantarkan An. S ke Puskesmas Abeli untuk di periksa

kesehatannya.

3) Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit :

Keluarga mengatakan tidak tahu cara merawat anggota keluarga yang

sakit ISPA.

4) Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan :

Keluarga tidak mampu memodifikasi lingkungan yang baik untuk

perawatan ISPA.

5) Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan :

Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada yaitu

Puskesmas Abeli.

6. Stres Dan Koping Keluarga

a. Stresor jangka pendek dan jangka panjang

1) Jangka pendek (<6bulan)

Keluarga mengatakan sementara tidak mempunyai masalah berat, hanya

saja An. S mengalami keluhan batuk dan sesak nafas.
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2) Jangka panjang (>6bulan)

Keluarga mengatakan stressor jangka panjang yaitu memikirkan masalah

biaya untuk hidup dan tetap menyekolahkan anak - anaknya setingi

mungkin serta meningkatkan taraf hidup keluarganya.

b. Respon keluarga terhadap stresor dan mekanisme koping yang digunakan

1) Respon keluarga terhadap stresor

Keluarga menganggap masalah kesehatan yang dialami An. S harus

mendapatkan penanganan segera agar tidak terjadi kondisi lebih buruk

lagi.

2) Strategi koping yang digunakan

Keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk mengatasi

keluhan An. S.

3) Strategi adaptasi disfungsional

Keluarga Tn. L tidak pernah melakukan perilaku kasar atau kejam

terhadap anggota keluarganya dan tidak pernah melakukan ancaman

dalam menjelaskan masalah.

7. Harapan Keluarga

Keluarga berharap terhadap petugas kesehatan agar memberikan pengobatan

untuk kesembuhan kepada Tn. L.
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8. Pemeriksaan Fisik

Tabel 3.2 Pemeriksaan Fisik Keluarga
Data Tn. L Ny. W An. S
TTV TD : 120/80 mmHg

N   : 80 x/m
P : 20 x/m
SB : 36.8oC

TD : 110/80 mmHg
N : 72 x/m
P : 20 x/m
SB : 36.7oC

N : 80 x/m
P : 30 x/m
SB : 36.5oC

Kepala Bentuk simetris,
bersih, rambut warna
putih

Bentuk simetris,
bersih, rambut warna
putih dan panjang

Bentuk simetris,
bersih, rambut warna
hitam

Leher Tidak ada
pembesaran kelenjar
getah bening dan
vena jugularis

Tidak ada
pembesaran kelenjar
getah bening dan
vena jugularis

Tidak ada
pembesaran kelenjar
getah bening dan
vena jugularis

Aksila Tidak ada lesi dan
pembengkakan pada
Axial

Tidak ada lesi dan
pembengkakan pada
Axial

Tidak ada lesi dan
pembengkakan pada
Axial

Dada Dada tampak simetris,
tidak terdengar suara
nafas tambahan, tidak
ada lesi dan
pembengkakkan atau
berupa benjolan, tidak
ada retraksi dinding
dada

Dada tampak simetris,
tidak terdengar suara
nafas tambahan, tidak
ada lesi dan
pembengkakkan atau
berupa benjolan, tidak
ada retraksi dinding
dada

Dada tampak simetris,
Terdengar suara nafas
tambahan ronkhi,
tidak ada lesi dan
pembengkakkan atau
berupa benjolan, tidak
ada retraksi dinding
dada

Abdomen Tidak ada asietes,
tidak ada nyeri nyeri
tekan dan nyeri lepas
disetiap kuadran

Tidak ada asietes,
tidak ada nyeri nyeri
tekan dan nyeri lepas
disetiap kuadran

Tidak ada asietes,
tidak ada nyeri nyeri
tekan dan nyeri lepas
disetiap kuadran

Ekstremitas
Atas

Simetris kiri dan
kanan, Tidak oedema,
pergerakan baik

Simetris kiri dan
kanan, Tidak oedema,
pergerakan baik

Simetris kiri dan
kanan, Tidak oedema,
pergerakan baik

Ekstremitas
Bawah

Simetris kiri dan
kanan, Tidak oedema,
varises tidak ada,
turgor kulit baik

Simetris kiri dan
kanan, Tidak oedema,
varises tidak ada,
turgor kulit baik

Simetris kiri dan
kanan, Tidak oedema,
varises tidak ada,
turgor kulit baik
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B.  DATA FOKUS

Kepala Keluarga : Tn. L

Anggota Keluarga Sakit : An. S

Table 3.3 Data Fokus Hasil Pengkajian Keperawatan Keluarga
Data Subjektif Data Objektif

- Klien mengeluh batuk.
- Klien mengatakan sesak saat

bernafas.
- Klien dan keluarga mengatakan

tidak mengetahui tentang
penyakit ISPA.

- Keluarga tidak mengetahui
penyebab terjadinya ispa pada
Tn. L

- Keluarga mengatakan tidak tahu
cara merawat anggota keluarga
yang sakit dengan ISPA

- Klien nampak batuk
- Klien nampak sesak
- Saat di lakukan pemeriksaan fisik

di temukan adanya bunyi nafas
tambahan ronkhi

- Klien dan keluarga tampak
bingung dan tidak mengerti ketika
ditanya mengenai penyakit ISPA.

- TTV:
N : 80 x/m
P : 30 x/m
SB : 36.8 oC
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C. Analisa Data

Tabel 3.4 Analisa Data Diagnosa Keperawatan Keluarga
No. Data Etiologi Masalah
1 Ds :

- Klien mengeluh batuk.
- Klien mengatakan sesak

saat bernafas
Do :
- Klien nampak sesak
- Klien nampak batuk
- Saat di lakukan pemeriksaan

fisik di temukan adanya
bunyi ronkhi

- Obs. TTV :
N : 80 x/m
P : 30 x/m
SB : 36.8 oC

Polusi udara

mengiritasi jalan nafas

Hipersekresi secret +
Inflamasi

Fungsi silia menurun

Produksi secret
meningkat

Mukus kental

Batuk berdahak

Bersihan jalan nafas
tidak efektif

Bersihan
jalan nafas
tidak
efektif

2 Ds :
- Keluarga An. S

mengatakan tidak
mengetahui tentang
penyakit ISPA.

- Keluarga mengatakan
tidak tau penyebab
terjadinya ISPA.

- Keluarga mengatakan
tidak tahu cara merawat
anggota keluarga yang
sakit dengan ISPA

DO :
- Keluarga nampak bingung

saat di tanyakan soal ISPA.

Status Kesehatan
Menurun

Kurang Terpajan
Informasi Terkait

Penyakit

Kurang Pengetahuan

Defisit
Pengetahuan
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D. Intervensi Keperawatan

Tabel 3.5 Intervensi Keperawatan

No. Diagnosa Keperawatan

RENCANA KEPERAWATAN

SLKI
(Standar Luaran

Keperawatan Indonesia)

SIKI
(Standar Intervensi

Keperawatan Indonesia)

Rasional

1. Bersihan Jalan Nafas Tidak
Efektif
Ditandai dengan :
DS :
- Klien mengeluh batuk.
- Klien mengatakan sesak saat

bernafas
DO :
- Klien nampak batuk
- Klien nampak sesak
- Saat di lakukan pemeriksaan

fisik di temukan adanya bunyi
ronkhi

- Obs. TTV :
TD : 120/80 mmHg
N : 80 x/m,
P : 30 x/m,
SB : 36.8 oC.

Bersihan Jalan Nafas
Setelah dilakukan tindakan
asuhan keperawatan selama 3
x 24 jam masalah bersihan
jalan nafas tidak efektif dapat
teratasi dengan kriteria hasil :
- Frekuensi nafas
- Bunyi nafas tambahan

Manajeman Jalan Nafas
Observasi
- Monitor pola nafas

(frekuensi, kedalaman, usaha
nafas)

- Monitor bunyi nafas
tambahan

Terapeutik
- Posisikan semi-fowler atau

fowler
- Berikan oksigen, jika perlu
- Berikan minum air hangat
Edukasi
- Ajarkan teknik batuk efektif

- Pengkajian tersebut menjadi
dasar rencana asuhan
keperawatan dan evaluasi
intervensi

- Suara nafas tambahan
menggambarkan adanya
sputum dalam jalan nafas

- Bertujuan untuk
memaksimalkan ventilasi

- Untuk memaksimalkan
kebutuhan O2 yang adekuat

- Membantu mengencerkan
secret yang ada

- Peningkatan gerakan secret
agar mudah di keluarkan

2. Defisit Pengetahuan
Ditandai dengan :
DS :
- Klien dan keluarga

Tingkat Kepatuhan
Setelah dilakukan tindakan
asuhan keperawatan selama 3
x 24 jam masalah defisit

Edukasi Proses Penyakit
Observasi
- Identifikasi kesiapan dan

kemampuan menerima

- Pengkajian tersebut menjadi
penentu keefektifan edukasi
yang di berikan

- Bertujuan untuk memberikan
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mengatakan tidak
mengetahui tentang penyakit
ISPA.

- Keluarga mengatakan tidak
tau penyebab terjadinya
ISPA.

- Keluarga mengatakan tidak
tahu cara merawat anggota
keluarga yang sakit dengan
ISPA

DO :
- Klien dan Keluarga nampak

bingung saat di tanyakan soal
ISPA.

pengetahuan dapat teratasi
dengan kriteria hasil :
- Verbalisasi kemauan

memenuhi program
perawatan atau
pengobatan

- Perilaku mengikuti
program perawatan atau
pengobatan

informasi
Terapeutik
- Sediakan materi dan media

pendidikan kesehatan
- Berikan kesempatan untuk

bertanya
Edukasi
- Jelaskan penyebab dan faktor

resiko penyakit ( ISPA)
- Ajarkan cara meredakan atau

mengatasi gejala yang di
rasakan

informasi terkait penyakit yang
sedang di derita

- Bertujuan untuk memastikan
tidak ada materi yang tidak di
pahami oleh klien

- Sebagai landasan klien dalam
melakukan pencegahan
terhadap penyakit

- Sebagai bentuk tindakan
kemandirian dalam merawat
anggota keluarga yang sakit
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E. Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan

Tabel 3.6 Implementasi Dan Evaluasi Keperawatan
Hari Ke I

No. Diagnosa Keperawatan Hari /
Tanggal

Jam Implementasi Evaluasi

1. Bersihan Jalan Nafas Tidak
Efektik
Ditandai dengan :
DS :
- Klien  mengeluh batuk.
- Klien mengatakan sesak saat

bernafas
DO :

- Klien nampak batuk
- Klien nampak sesak
- Saat di lakukan pemeriksaan

fisik di temukan adanya bunyi
ronkhi

- Obs. TTV :
N : 80 x/m,
P : 30 x/m,
SB : 36.8 oC.

14
April
2020

10.00

10.10

10.15

10.20

10.35

10.45

- Memonitor pola nafas (frekuensi,
kedalaman, usaha nafas)
Hasil : P : 30x/menit

- Memonitor bunyi nafas tambahan
Hasil : terdengar bunyi ronkhi

- Posisikan semi-fowler atau fowler
Hasil : Klien di berikan posisi semi-
fowler

- Berikan oksigen, jika perlu
Hasil : O2 3 Lpm

- Berikan minum air hangat
Hasil : Klien di berikan air hangat.

- Ajarkan teknik batuk efektif
Hasil : Klien di ajarkan teknik batuk
efektif

S : - Klien mengeluh batuk
- Klien mengatakan sesak saat

bernafas
O : -Klien Nampak batuk

- Klien nampak sesak
- Terdengar bunyi nafas tambahan

bunyi ronkhi
A :Masalah bersihan jalan nafas

belum teratasi
P : Intervensi di lanjut dengan :

- Posisi semi-fowler tetap di
pertahankan

- Oksigen 3Lpm dipertahankan
- Air hangat tetap di berikan
- Latihan batuk efektif di

tingkatkan.

2. Defisit Pengetahuan
Ditandai dengan :
DS :
- Keluarga An. S mengatakan

tidak mengetahui tentang
penyakit ISPA.

14
April
2020

11.00

11.30

- Identifikasi kesiapan dan kemampuan
menerima informasi
Hasil :
Klien dan keluarga bersedia untuk di
berikan edukasi

- Sediakan materi dan media

S : - Klien dan keluarga
mengatakan tidak mengetahui
tentang penyakit ISPA.

- Keluarga mengatakan tidak
tau penyebab terjadinya ISPA.

- Keluarga mengatakan tidak
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- Keluarga mengatakan tidak
tau penyebab terjadinya
ISPA.

- Keluarga mengatakan tidak
tahu cara merawat anggota
keluarga yang sakit dengan
ISPA

DO :
- Klien dan Keluarga nampak

bingung saat di tanyakan soal
ISPA.

11.35

12.00

12.30

pendidikan kesehatan
Hasil :
Pemberian penyuluhan terkait
penyakit ISPA dengan leaflet

- Berikan kesempatan untuk bertanya
Hasil :
Klien dan keluarga di berikan
kesempatan untuk bertanya terkait
materi yang di berikan.

- Jelaskan penyebab dan faktor resiko
penyakit (ISPA)
Hasil :
Klien dan keluarga di jelaskan
penyebab dan faktor resiko penyakit
(ISPA).

- Ajarkan cara meredakan atau
mengatasi gejala yang di rasakaan
Hasil :
Klien di ajarkan tentang penanganan
dan pencegahan ISPA.

tahu cara merawat anggota
keluarga yang sakit dengan
ISPA

O : Klien dan keluarga nampak
bingung saat di tanyakan tentang
penyakit ISPA

A : Masalah defisit pengetahuan
belum teratasi

P : Intervensi di lanjut dengan :
- Jadwalkan kembali pertemuan

selanjutnya untuk penyuluhan.
- Lakukan evaluasi di akhir

penyuluhan
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Hari Ke II

No. Diagnosa Keperawatan Hari /
Tanggal Jam Implementasi Evaluasi

1. Bersihan Jalan Nafas Tidak
Efektif
Ditandai dengan :
DS :
- Klien  mengeluh batuk.
- Klien mengatakan sesak saat

bernafas
DO :
- Klien nampak batuk
- Klien nampak sesak
- Saat di lakukan pemeriksaan

fisik di temukan adanya
bunyi ronkhi

- Obs. TTV :
N : 80 x/m,
P : 30 x/m,
SB : 36.8 oC.

15
April
2020

10.00

10.10

10.15

10.20

10.35

10.45

- Memonitor pola nafas (frekuensi,
kedalaman, usaha nafas)

- Hasil : P : 26x/menit
- Memonitor bunyi nafas tambahan

Hasil : terdengar bunyi ronkhi
- Memposisikan semi-fowler atau

fowler
Hasil : Klien di berikan posisi semi-
fowler

- Berikan oksigen, jika perlu
Hasil : O2 2 Lpm

- Berikan minum air hangat
Hasil : Pemberian air hangat tetap di
pertahankan.

- Ajarkan teknik batuk efektif
Hasil : Klien melakukan teknik batuk
efektif secara mandiri

S : - Klien mengatakan masih batuk
- Klien mengatakan sesaknya

berkurang
O :- Klien Nampak masih batuk

- RR : 26x/menit
- Terdengar bunyi nafas tambahan

bunyi ronkhi masih terdengar
A : Masalah bersihan jalan nafas

belum teratasi
P : Intervensi di lanjut dengan :

- Posisi semi-fowler tetap di
pertahankan

- Oksigen 2 Lpm dipertahankan
- Minum air hangat tetap di

pertahankan

2. Defisit Pengetahuan
Ditandai dengan :
DS :
- Klien dan keluarga

mengatakan tidak
mengetahui tentang penyakit
ISPA.

- Keluarga mengatakan tidak

15
April
2020

11.00

11.30

- Identifikasi kesiapan dan kemampuan
menerima informasi
Hasil :
Klien dan keluarga bersedia untuk di
berikan edukasi

- Sediakan materi dan media
pendidikan kesehatan
Hasil :

S : - Klien dan keluarga mengatakan
sudah mengerti tentang penyakit
ISPA

O :- Klien dan keluarga tidak lagi
bingung tentang penyakit ISPA

- Klien dan keluarga mengikuti
program perawatan atau
pengobatan yang di berikan.
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tau penyebab terjadinya
ISPA.

- Keluarga mengatakan tidak
tahu cara merawat anggota
keluarga yang sakit dengan
ISPA

DO :
- Klien dan Keluarga nampak

bingung saat di tanyakan soal
ISPA.

11.35

12.00

12.30

Pemberian penyuluhan terkait
penyakit ISPA dengan leaflet

- Berikan kesempatan untuk bertanya
Hasil :
Klien dan keluarga telah mengerti dan
tidak lagi bertanya.

- Jelaskan penyebab dan faktor resiko
penyakit (ISPA)
Hasil :
Klien dan keluarga mengerti penyebab
dan faktor resiko penyakit (ISPA).

- Ajarkan cara meredakan atau
mengatasi gejala yang di rasakaan
Hasil :
Klien sudah mengerti dan memahami
tentang penanganan dan pencegahan
ISPA.

- Klien mengatakan mau
memenuhi program perawatan
atau pengobatan yang diberikan.

- Keluarga dapat menjawab 5 post
tes yang diberikan

A : Masalah defisit pengetahuan
teratasi.

P : Intervensi di lanjut dengan :
Lakukan tes evaluasi terkait
materi yang telah di berikan.
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Hari Ke III

No. Diagnosa Keperawatan Hari /
Tanggal Jam Implementasi Evaluasi

1. Bersihan Jalan Nafas Tidak
Efektif
Ditandai dengan :
DS :
- Klien  mengeluh batuk.
- Klien mengatakan sesak saat

bernafas
DO :

- Klien nampak batuk
- Klien nampak sesak
- Saat di lakukan pemeriksaan

fisik di temukan adanya
bunyi ronkhi

- Obs. TTV :
N : 80 x/m,
P : 30 x/m,
SB : 36.8 oC.

16
April
2020

10.00

10.10

10.15

10.20

10.35

10.45

- Monitor pola nafas (frekuensi,
kedalaman, usaha nafas)
Hasil : P : 20x/menit

- Memonitor bunyi nafas tambahan
Hasil : tidak ada bunyi nafas
tambahan

- Posisikan semi-fowler atau fowler
Hasil : Klien di berikan posisi semi-
fowler

- Berikan oksigen, jika perlu
Hasil : Pemberian oksigen di
hentikan

- Berikan minum air hangat
Hasil : Pemberian air hangat tetap di
pertahankan.

- Ajarkan teknik batuk efektif
Hasil : Klien melakukan teknik
batuk efektif secara mandiri

S : - Klien mengatakan tidak lagi
batuk

- Klien mengatakan tidak lagi
sesak

O : - Klien Nampak bersemangat
- P : 20x/menit
- Tidak terdengar bunyi nafas

tambahan
A : Masalah bersihan jalan nafas

tidak efektif teratasi
P : Intervensi di lanjut dengan :

- Oksigen dihentikan
- Minum air hangat tetap di

pertahankan
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pengkajian

Pengakajian merupakan satu tahapan dimana perawat mengambil data yang

ditandai dengan pengumpulan informasi terus menerus dan keputusan professional

yang mengandung arti terhadap informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data

keluarga berasal dari berbagai sumber : wawancara, observasi rumah keluarga dan

fasilitasnya, pengalaman yang dilaporkan anggota keluarga (Padila, 2012).

Sesuai dengan teori yang dijabarkan diatas penulis melakukan pengkajian

pada keluarga Tn. L dengan menggunakan format pengkajian keluarga, metode

wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik untuk menambah data yang

diperlukan. Saat dilakukan pengkajian pada tanggal 14 April 2020, An. S

mengatakan batuk, dan sesak saat bernafas. Saat dilakukan pemeriksaan

didapatkan Nadi 80 x/m, Suhu 36.8 oC dan Pernapasan 30 x/m. Infeksi saluran

pernapasan akut disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini diawali dengan

panas disertai salah satu atau lebih gejala : tenggorokan sakit atau nyeri telan,

pilek, batuk kering atau berdahak. Gejala infeksi saluran pernapasan yang paling

umum adalah batuk. Meski begitu, gejala yang berbeda juga dapat menyertai

masing-masing infeksi saluran pernapasan seperti Infeksi  saluran pernafasan atas

pada umumnya memiliki gejala berupa hidung tersumbat. Infeksi saluran

pernafasan bagian bawah memberikan beberapa tanda lainnya seperti nafas cepat
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dan ratraksi dada. Namun tidak semua gejala muncul dalam kasus keluarga Tn. L

khususnya An. S adalah tanda dan gejalah Infeksi saluran pernapasan Akut,

Pada pengkajian fungsi perawatan kesehatan keluarga didapatkan data

keluarga tidak mengetahui tentang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut,.

Penularan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut , terjadi melalui udara, bibit

penyakit masuk ke tubuh melalui pernapasan, oleh karena itu Infeksi Saluran

Pernapasan Akut, termasuk dalam salah satu penyakit golongan air borne disease.

Penularan melalui udara yang dimaksudkan adalah cara penularan yang terjadi

tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda yang terkontaminasi.

Sebagian besar penularan melalui udara dapat menular juga melalui kontak

langsung, namun dengan menghirup udara yang telah terkontaminasi oleh bibit

penyakit menjadikan risiko penularan penyakit. Manusia merupakan reservoir

utama dan diperkirakan seluruh umat manusia memiliki bakteri penyebab ISPA

pada saluran pernapasannya. Oleh sebab itu, dalam keadaan daya tahan tubuh

menurun, penyakit ini bisa berkembang dengan baik pada anak-anak maupun

orangtua (Achamadi, 2012).

B. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang mengambarkan respon

manusia (keadaan sehat atau perubahan pola interaksi aktual/potensial) dari

individu atau kelompok perawat secara legal mengidentifikasi dan perawat dapat

memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan atau untuk
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mengurangi, menyingkirkan atau mencegah perubahan (Rohma dan Walid, 2014).

Penulisan diagnosa keperawatan mengacu pada P-E-S (Problem + etiologi +

simptom) dimana untuk problem (P) dapat digunakan tipologi dari SDKI. Pada

perumusan diagnosa yang didapatkan dari analisa data berdasarkan data subjektif

dan objektif diagnosa yang muncul dan ditemukan pada tinjauan teori dengan

kasus mengenai masalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut terdapat sedikit

perbedaan.

Diagnosa yang dijumpai dalam kasus keluarga Tn. L khususnya An. S

dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut, yaitu :

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif

Bersihan jalan nafas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan

sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten

(SDKI, 2017).

Penularan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut terjadi melalui

udara, bibit penyakit masuk ke tubuh melalui pernapasan, oleh karena itu

Infeksi Saluran Pernapasan Akut termasuk dalam salah satu penyakit golongan

air borne disease. Penularan melalui udara yang dimaksudkan adalah cara

penularan yang terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda

yang terkontaminasi. Sebagian besar penularan melalui udara dapat menular

juga melalui kontak langsung, namun dengan menghirup udara yang telah

terkontaminasi oleh bibit penyakit menjadikan risiko penularan penyakit.

Manusia merupakan reservoir utama dan diperkirakan seluruh umat manusia
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memiliki bakteri penyebab ISPA pada saluran pernapasannya. Oleh sebab itu,

dalam keadaan daya tahan tubuh menurun, penyakit ini bisa berkembang

dengan baik pada anak-anak maupun orangtua (Achamadi, 2012).

Berdasarkan hasil evaluasi setelah dilakukan implementasi klien langsung

kooperatif terhadap intervensi yang diberikan perawat, klien mampu

menggunakan teknik non farmakologi (manajeman jalan nafas) untuk

mengurangi/mengatasi secret.

2. Defisit Pengetahuan

Defisiensi pengetahuan merupakan ketiadaan atau defisiensi informasi

kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu (SDKI, 2017). Berdasarakan

patofisiologis penyakit ISPA terjadi diawali dengan adanya faktor predisposisi

terjadinya INFEKSI Saluran Pernapasan Akut, informasi yang kurang tentang

penyakit menyebabkan terjadinya perubahan situasi pada keluarga. Masalah

bersifat aktual namun tidak memerlukan tindakan perawatan segera karena

masih dapat ditolerir dan tidak memberikan ancaman fisik.

Berdasarkan hasil evaluasi setelah dilakukan implementasi keluarga

langsung kooperatif terhadap intervensi yang diberikan perawat, keluarga

paham tentang penyakit hipertensi.

C. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan keluarga dibuat berdasarkan pengkajian, diagnosis

keperawatan, pernyataan keluarga, dan perencanaan keluarga, dengan
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merumuskan tujuan, mengidentifikasi strategi intervensi alternative dan sumber,

serta menentukan prioritas, intervensi tidak bersifat rutin, acak, atau standar, tetapi

dirancang bagi keluarga tertentu dengan siapa perawat keluarga sedang bekerja

(Friedman, 2010).

Penyusunan intervensi disesuaikan dengan teori asuhan keperawatan yang

ada. Intervensi dari diagnosa pertama bersihan jalan nafas tidak efektif disusun

sesuai dengan SDKI yaitu manajemen jalan nafas, intervensi yang diberikan

adalah Monitor pola nafas (Frekuensi, kedalaman, usaha nafas), Posisikan posisi

semi-fowler, Berikan oksigen , jika perlu, Berikan minum air hangat, Ajarkan

teknik batuk efektif.

Intervensi diagnosa kedua defisit pengetahuan, Penyusunan intervensi

disesuaikan dengan SDKI (teaching: disease procces) dan fungsi perawatan

kesehatan keluarga, intervensi yang diberikan yaitu identifikasi kesiapan dan

kemampuan menerima informasi, Sediakan materi dan media pendidikan

kesehatan, Berikan kesempatan untuk bertanya, Jelaskan penyebab dan faktor

resiko penyakit ( I) dan ajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala yang di

rasakan.

D. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi rencana

intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber didalam keluarga dan

memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan. Keluarga dididik untuk dapat
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menilai potensi yang dimiliki mereka dan mengembangkannya melalui

implementasi yang bersifat memampukan keluarga untuk : mengenal masalah

kesehatannya, mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan kesehatan yang

dihadapi, merawat dan membina anggota keluarga sesuai kondisi kesehatannya,

memodifikasi lingkungan yang sehat bagi setiap anggota keluarga, serta

memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan terdekat (Sudiharto, 2012).

1. Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif

Implementasi keperawatan dibuat berdasarkan intervensi keperawatan

keluarga yang telah disusun. Implementasi dari diagnosa pertama yaitu bersihan

jalan nafas tidak efektif yaitu Monitor pola nafas (Frekuensi, kedalaman, usaha

nafas), Posisikan posisi semi-fowler, Berikan oksigen , jika perlu, Berikan

minum air hangat, Ajarkan teknik batuk efektif.

Implementasi hari I yang didapat pada An. S tanggal 14 April 2020

adalah Memonitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) dengan hasil :

RR : 30x/menit, Memonitor bunyi nafas tambahan dengan hasil terdengar bunyi

ronkhi, Memposisikan semi-fowler atau fowler dengan hasil Klien di berikan

posisi semi-fowler, Membeerikan oksigen, jika perlu dengan hasil O2 3 Lpm,

Memberikan minum air hangat dengan hasil Klien di berikan air hangat,

Mengajarkan teknik batuk efektif dengan hasil Klien di ajarkan teknik batuk

efektif.

Implementasi hari II yang didapat pada An. S tanggal 15 April 2020

adalah Memonitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) dengan hasil
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RR : 26x/menit, Memonitor bunyi nafas tambahan dengan hasil  terdengar

bunyi ronkhi, Memposisikan semi-fowler atau fowler dengan hasil  Klien di

berikan posisi semi-fowler, Memberikan oksigen, jika perlu dengan hasil  O2 2

Lpm, Memberikan minum air hangat dengan hasil  Pemberian air hangat tetap

di pertahankan, Mengajarkan teknik batuk efektif dengan hasil  Klien

melakukan teknik batuk efektif secara mandiri.

Implementasi hari III yang didapat pada An. S tanggal 16 April 2020

adalah Memonitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) dengan hasil

RR : 20x/menit, Memonitor bunyi nafas tambahan dengan hasil tidak ada bunyi

nafas tambahan, Memposisikan semi-fowler atau fowler dengan hasil Klien di

berikan posisi semi-fowler, Membeerikan oksigen, jika perlu dengan hasil

Pemberian oksigen di hentikan, Memberikan minum air hangat dengan hasil

Pemberian air hangat tetap di pertahankan, Mengajarkan teknik batuk efektif

dengan hasil Klien melakukan teknik batuk efektif secara mandiri.

Berdasarkan implementasi yang ada dilapangan dan teori terdapat

kesenjangan karena implementasi dapat dilaksanakan sesuai dengan intervensi.

2. Defisit Pengetahuan

Implementasi dari diagnosa kedua yaitu defisit pengetahuan yaitu

mengdentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, menyediakan

materi dan media pendidikan kesehatan, memberikan kesempatan untuk

bertanya, menjelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit (Infeksi Saluran
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Pernapasan Akut ) dan mengajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala yang

di rasakan.

Implementasi hari I yang didapat pada keluarga Tn. L khususnya An. S

yang menderita ISPA tanggal 14 April 2020 adalah Mengidentifikasi kesiapan

dan kemampuan menerima informasi dengan hasil Klien dan keluarga bersedia

untuk di berikan edukasi, Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan

dengan hasil Pemberian penyuluhan terkait penyakit ISPA dengan leaflet,

memberikan kesempatan untuk bertanya dengan hasil Klien dan keluarga di

berikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang di berikan, Menjelaskan

penyebab dan faktor resiko penyakit (Infeksi Saluran Pernapasan Akut ) dengan

hasil Klien dan keluarga di jelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit

(Infeksi Saluran Pernapasan Akut), Mengajarkan cara meredakan atau

mengatasi gejala yang di rasakaan dengan hasil  Klien di ajarkan tentang

penanganan dan pencegahan  Infekkut.

Implementasi hari II yang didapat pada keluarga Tn. L khususnya An. S

yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut tanggal 15 April 2020 adalah

Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi dengan hasil

Klien dan keluarga bersedia untuk di berikan edukasi, menyediakan materi dan

media pendidikan kesehatan dengan hasil Pemberian penyuluhan terkait

penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut dengan leaflet, Memberikan

kesempatan untuk bertanya dengan hasil Klien dan keluarga telah mengerti dan

tidak lagi bertanya, Menjelaskan penyebab dan faktor resiko penyakit (Infeksi
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Saluran Pernapasan Akut ) dengan hasil Klien dan keluarga mengerti penyebab

dan faktor resiko penyakit (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), Mengajarkan

cara meredakan atau mengatasi gejala yang di rasakaan dengan hasil Klien

sudah mengerti dan memahami tentang penanganan dan pencegahan Infeksi

Saluran Pernapasan Akut.

E. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan

keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehinga memiliki produktivitas

yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga. Sebagai komponen

kelima dalam proses keperawatan, evaluasi adalah tahap yang menetukan apakah

tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan mudah atau sulitnya dalam

melaksanakan evaluasi (Sudiharto, 2012). Tujuan dan kriteria hasil asuhan

keperawatan pada masalah diagnosa semuanya teratasi.

1. Bersihan Jalan nafas tidak efektif

Dalam diagnosa Bersihan Jalan nafas tidak efektif terhadap penyakit

Infeksi Saluran Pernapasan Akut ini, An. S mengatakan tidak lagi batuk dan

tidak lagi sesak, pada hasil pemeriksaan di dapatkan data klien nampak

bersemangat, Pernafasan 20x/menit, tidak terdengar bunyi nafas tambahan,

masalah teratasi setelah An. S di berikan asuhan keperawatan selama 3 hari.
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2. Defisit Pengetahuan

Pada diagnosa defisit pengetahuan berhubungan dengan penyakit Infeksi

Saluran Pernapasan Akut ini teratasi, dimana Klien dan keluarga tidak lagi

bingung tentang penyakit Ifeksi Saluran Pernapasan Akut, Klien dan keluarga

mengikuti program perawatan atau pengobatan yang di berikan, Klien

mengatakan mau memenuhi program perawatan atau pengobatan yang

diberikan, Keluarga dapat menjawab 5 post tes yang diberikan, masalah teratasi

setelah keluarga Tn. L di berikan asuhan keperawatan selama 3 hari.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian asuhan keperawatan keluarga pada Tn. L

khususnya An. S dengan kasus ISPA di Puskesmas Abeli Kecamatan Abeli Kota

Kendari maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil  pengkajian didapatkan  kesamaan  data  dari  kasus  yang  diangkat

dengan  teori  yang  ada, dimana keluarga Tn. L khususnya An. S

mengatakan mengeluh batuk, sesak nafas, klien dan keluarga tidak

mengetahui tentang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut dan cara

merawat anggota keluarga yang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut

2. Diagnosa  yang  muncul  pada  kasus  sebanyak  2  diagnosa  keperawatan

dengan  diagnosa  utamanya  adalah  bersihan jalan nafas tidak efektif.

Diagnosa  keperawatan  yang  kedua  yaitu defisit pengetahuan. Dimana Klien

dan  Keluarga tidak lagi binggung tentang penyakit infeksi saluran pernapasan

akut , Klien mengatakan mau mengikuti program perawatan dan pengobatan

yang diberikan.

3. Intervensi  keperawatan dilakukan pada keluarga Tn. L adalah manajeman

jalan nafas dan edukasi proses penyakit.

4. Implementasi  dilakukan  pada  tanggal  14, 15  sampai  dengan  16  April

2020.
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5. Pada  tahap akhir peneliti  melakukkan evaluasi  pada tanggal 16 April 2020

mengenai  tindakan  keperawatan  yang  dilakukan  berdasarkan  catatan

perkembangan. Evaluasi didapatkan dari dua  diagnosa  keperawatan  yang

muncul masalahnya dapat teratasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis, memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi  petugas  Puskesmas  Abeli khususnya  yang menangani  program

keperawatan keluarga dapat  memberikan  bimbingan kepada  keluarga  secara

optimal  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan dikomunitas lapangan.

2. Bagi   petugas  kesehatan di  lapangan  kiranya  lebih  banyak  ke lapangan

untuk  melihat  keadaan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tetap sehat.
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SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/i Calon Responden

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Politeknik Kesehatan

Kemenkes Kendari.

Nama : Rosnawati

NIM : P003200190293

Jurusan : Keperawatan

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Asuhan Keperawatan Keluarga

Tn. L Dengan Anggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan

Akut Di Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02  Di Wilayah Kerja Puskesmas

Abeli Kota Kendari”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan tidak akan menimbulkan akibat buruk bagi Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai

responden. Kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan

untuk tujuan penelitian.

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/i menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan

responden untuk menandatangani lembaran persetujuan dan menjawab pertanyaan -

pertanyaan yang saya ajukan dalam lembaran kuesioner.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr/i sebagai responden, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya
Peneliti,
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(Rosnawati)

INFORMED CONSENT
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat

dalam penelitian yang berjudul “Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. L

Dengananggota Keluarga An. S Menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut Di

Kelurahan Benua Nirae RT. 01/ RW. 02  Di Wilayah Kerja Puskesmas Abeli

Kota Kendari” yang diselenggarakan oleh Rosnawati.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya.

2. Identitas dan informasi yang saya memberikan akan DIRAHASIAKAN dan tidak

akan disampaikan secara terbuka kepada umum.

3. Saya menyetujui adanya perekaman selama penelitian berlangsung.

4. Guna menunjang kelancaran penelitian yang akan dilaksanakan, maka segala hal

yang terkait dengan waktu dan tempat akan disapakati bersama.

Dalam menandatangani lembar ini, Saya TIDAK ADA PAKSAAN dari pihak

maupun sehingga saya bersedia untuk mengikuti penelitian.

Kendari, 14 April 2020

Mengetahui Peneliti Partisipan

(Rosnawati) ( )
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SATUAN ACARA PENYULUHAN
(SAP)

Topik : Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Sasaran : 1. Umum : Keluarga pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut

2. Khusus: Pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Pertemuan : Pertama

Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2020

Pukul : 11.00 Wita

Alokasi Waktu : 90 Menit

Tempat : Rumah Keluarga Tn. L

Penyuluh : Rosnawati

A. Tujuan

1. Tujuan Instruksional Umum (TIU) Setelah diberikan penyuluhan tentang

pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut, penyebab, tanda dan gejala,

pencegahan, penanganan Infeksi Saluran Pernapasan Akut, pasien diharapkan

dapat memahami tentang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan cara

penanganannya.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Setelah dilakukan penyuluhan 1x 30 menit,

keluarga mampu :
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a. Menjelaskan pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut

b. Menyebutkan penyebab Infeksi Saluran Pernapasan Akut

c. Menyebutkan tanda dan gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut

d. Menjelaskan patofisiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

e. Menjelaskan komplikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

B. Sub-Pokok Bahasan Penyuluhan

1. Pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut

2. Penyebab Infeksi Saluran Pernapasan Akut

3. Tanda dan gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut

4. Patofisiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

5. Komplikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

C. Media

1. Lembar balik pengertian, penyebab, tanda dan gejala, patofisiologi, dan

komplikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut.

2. Poster Penyuluhan Infeksi Saluran Pernapasan Akut.

D. Rancangan Tempat

Ket :

1. Penyuluh

2. Anggota Keluarga 1

1

2
3
4 5
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3. Anggota Keluarga 2

4. Anggota Keluarga 3

5. Meja

E. Kegiatan Penyuluhan

No. Tahap
Kegiatan

Kegiatan Penyuluh Respon Estiminasi
Waktu

Metode

1. Pendahuluan 1. Mengucapkan salam
2. Memperkenalkan diri
3. Menjelaskan tujuan

umum

1. Menjawab
salam

2. Memperhatikan
3. Memperhatikan

5 menit Ceramah

2. Penyampaian
materi

Penyampaian materi
1. Materi

a. Menjelaskan
pengertian

b. Menjelaskan
penyebab ISPA

c. Menjelaskan tanda
dan gejala ISPA

d. Menjelaskan
patofisiologi ISPA

e. Menjelaskan
komplikasi ISPA

2. Memberikan
kesempatan untuk
bertanya

3. Menjawab pertanyaan
peserta

1. Memperhatikan
penjelasan dan
mencermati
materi

2. Bertanya

3. Memperhatikan
jawaban

15 menit Ceramah
& Tanya
Jawab

3. Penutup Penutup
1. Penyampaikan hasil

penyuluhan

1. Memperhatikan

2. Menjawab

10 Menit Ceramah
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2. Mengakhiri dengan
salam

salam

F.  Evaluasi

Aspek Waktu Metode Alat Evaluator
Kognitif Afektif Setelah materi

selesai
Wawancara Daftar

pernyataan
Tim penyaji

Daftar pertanyaan

1. Jelaskan pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut!

2. Sebutkan beberapa penyebab Infeksi Saluran Pernapasan Akut!

3. Sebutkan tanda dan gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut!

4. Bagaimana patofisiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut!

5. Jelaskan komplikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut!

G. Materi (Lampiran)

1. Pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Infeksi Saluran Pernapasan Akut adalah penyakit infeksi yang sangat umum

dijumpai pada anak-anak dengan  gejala batuk, pilek, panas atau ketiga gejala

tersebut muncul secara bersamaan. lnfeksi Saluran Pernafasan Akut yang

diadaptasi dari bahasa Inggris Acute Respiratory Infection (ARl) mempunyai

pengertian sebagai berikut :

1) Infeksi adalah masuknya kuman atau mikoorganisme kedalam tubuh

manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit.
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2) Saluran  pernafasan adalah organ mulai dari hidung hingga alfeoli beserta

organ adneksa seperti simrs-sinus, rongga tengah dan pleura Infeksi Saluran

Pernapasan Akut secara anatomis mencakup saluran pemafasan bagian atas.

3) Infeksi akut adalah infeksi yang berlansung sampai 14 hari. Batas 14 hari

diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit

yang digolongkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut. Proses ini dapat

berlangsung dari 14 hari.

2. Klasifikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Klasifikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut berdasarkan hasil pemeriksaan

dibedakan menjadi dua golongan yaitu golongan umur dibawah 2 bulan, dan

golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun.

a. Golongan umur dibawah 2 bulan

a) Pneumonia  Yang dimaksud pneumonia jika dalam pemeriksaan fisik

terdapat adanya tarikan kuat dinding dada bagian bawah atau frekuensi

napas cepat (frekuensi pernafasan 60 kali permenit atau lebih).

b) Bukan Pneumonia  Yang dimaksud bukan pneumonia jika ditemukan

penyakit batuk pilek biasa, dan tidak ditemukan tanda tarikan kuat

dinding dada bagian bawah atau tidak ditemukan napas cepat (frekuensi

pernafasan kurang dari 60 kali permenit).

b. Golongan umur 2 bulan sampai 5 tahun
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a) Pneumonia  Yang dimaksud pneumonia jika dalam pemeriksaan fisik

ditemukan nafas cepat dengan frekuensi pernafasan  50 kali per menit

atau lebih (usia 2 – 12 bulan), atau frekuensi pernafasan 40 kali per menit

atau lebih (untuk usia 1 – 5 tahun).

b) Pneumonia Berat Yang dimaksud pneumonia berat jika ditemukan sesak

nafas dalam pemeriksaan fisik dan saat inspirasi adanya tarikan dinding

dada bagian bawah. Namun saat dilakukan pemeriksaan anak harus dalam

keadaan tenang, dan tidak menangis.

c) Bukan Pneumonia  Yang dimaksud bukan pneumonia adalah jika tidak

ada napas cepat, dan tidak ditemukan tarikan dinding dada bagian bawah,

jadi penderita hanya mengalami batuk pilek biasa.

3. Etiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

a) Virus dan bakteri  Seperti virus influeuza sterptococcus, shapilococcus,

haemopilus influenzae.

b) Alergen spesifik  Alergi yang disebabkan oleh debu asap dan udara dingin

atau panas .

c) Perubahan cuaca dan lingkungan  Kondisi cuaca yang tidak baik seperti

peralihan suhu panas ke hujan dan lingkungan yang tidak bersih atau

tercemar.
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d) Aktifitas Kondisi dimana anak memiliki kegiatan yang banyak tanpa

memperhatikan kondisi tubuh atau daya tahan tubuh yang dapat

menyebabkan anak-anak menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut.

e) Asupan gizi yang kurang.

4. Tanda dan Gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut

a) Gejala dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut Ringan Seseorang  dinyatakan

menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut ringan jika ditemukan satu atau

lebih gejala-gejala sebagai berikut :

a. Batuk

b. Serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara

(misalnya pada waktu berbicara atau menangis)

c. Pilek, yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung

d. Panas atau demam, suhu badan lebih dari 37 oC

b) Gejala dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut Sedang Seseorang dinyatakan

menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut sedang jika dijumpai gejala dari

Infeksi Saluran Pernapasan Akut ringan disertai satu atau lebih gejala-gejala

sebagai berikut :

a. Pernafasan cepat (fast breating) sesuai umur yaitu : untuk kelompok umur

kurang dari 2 bulan frekuensi nafas 60 kali per menit atau lebih dan

kelompok umur 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun : frekuensi nafas 50

kali atau lebih untuk umur 2 sampai kurang dari 12 bulan dan 40 kali per

menit atau lebih pada umur 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun.
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b. Suhu lebih dari 39 oC (diukur dengan termometer)

c. Tenggorokan berwarna merah

d. Timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak e

e. Telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga

f. Pernafasan berbunyi seperti mengorok (mendengkur)

c) Gejala dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat Seseorang  dinyatakan

menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut berat jika dijumpai gejala -

gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut ringan sedang disertai satu atau lebih

gejalagejala sebagai berikut :

a. Bibir atau kulit membiru

b. Anak tidak sadar atau kesadaran menurun

c. Pernafasan berbunyi seperti mengorok dan anak tampak gelisah

d. Sela iga tertarik kedalam pada waktu bernafas

e. Nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba

f. Tenggorokan berwarna merah

5. Patofisiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Patofisiologi Infeksi Saluran Pernapasan Akut terutama melalui droplet

(percikan air liur) yang keluar saat penderita bersin, batuk, udara pernapasan

yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang sehat. Penularan juga dapat

terjadi melalui kontak atau kontaminasi tangan oleh sekret saluran pernapasan,

hidung, dan mulut penderita.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN
(SAP)

Topik : Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Sasaran : 1. Umum : Keluarga pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut

2. Khusus: Pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Pertemuan : Kedua

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2020

Pukul : 11.00 Wita

Alokasi Waktu : 90 Menit

Tempat : Puskesmas Abeli

Penyuluh : Rosnawati

A. Tujuan

1. Tujuan Instruksional Umum (TIU) Setelah diberikan penyuluhan tentang

pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut, penyebab, tanda dan gejala,

pencegahan, penanganan Infeksi Saluran Pernapasan Akut, pasien diharapkan

dapat memahami tentang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut  dan cara

penanganannya.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Setelah dilakukan penyuluhan 1x 30 menit,

keluarga mampu :

a. Cara pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Akut

b. Cara perawatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut
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B. Sub-Pokok Bahasan Penyuluhan

1. Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Akut

2. Perawatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut

C. Media

1. Lembar balik pencegahan dan perawatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut.

2. Leaflet pencegahan, dan perawatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut .

D. Rancangan Tempat

Ket :

1. Penyuluh

2. Anggota Keluarga 1

3. Anggota Keluarga 2

4. Anggota Keluarga 3

5. Meja

E. Kegiatan Penyuluhan

No
.

Tahap Kegiatan Kegiatan Penyuluh Respon Estiminasi
Waktu

Metode

1. Pendahuluan 1. Mengucapkan salam
2. Memperkenalkan diri
3. Menjelaskan tujuan

umum

1. Menjawab salam
2. Memperhatikan
3. Memperhatikan

5 menit Ceramah

1
2
3
4 5
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2. Penyampaian
materi

Penyampaian materi :
1. Materi

a. Menjelaskan cara
pencegahan ISPA

b. Menjelaskan
perawatan ISPA

2. Memberikan
kesempatan untuk
bertanya

3. Menjawab pertanyaan
peserta

1. Memperhatikan
penjelasan dan
mencermati
materi

2. Bertanya

3. Memperhatikan
jawaban

15 menit Ceramah
& Tanya
Jawab

3. Penutup Penutup
1. Penyampaikan hasil

penyuluhan

2. Mengakhiri dengan
salam

1. Memperhatikan

2. Menjawab salam

10 Menit Ceramah

F.  Evaluasi

Aspek Waktu Metode Alat Evaluator

Kognitif
Afektif

Setelah materi
selesai

Wawancara Daftar
pernyataan

Tim penyaji

Daftar pertanyaan

1. Jelaskan cara pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Akut!

2. Jelaskan cara perawatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut!

G. Materi

1. Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Kegiatan atau jenis-jenis yang dapal dilakukan dalam mencegah terjadinya

penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada anak antara lain :

a. Perbaikan peningkatan gizi :
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a) Penyusunan atau pengaturan menu

b) Cara pengolahan makanan

c) Variasi menu

b. Perbaikan dan santasi lingkungan

c. Pemeliharaan Kesehatan perorangan

d. Tindakan pencegahan pada bayi :

a) Memberikan imunisasi pada golongan yang rentan terhadap penyakit

tertentu.

b) Perbanyak ASI eksklusif

c) Jauhkan dari penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut

2. Penanganan Infeksi Saluran Pernapasan Akut

Perawatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut di rumah

a. Memberi makan Pemberian makanan yang cukup dan bergizi untuk

menghindari penurunan berat badan yang akan rnengakibatkan malnutrisi.

Berikan makan sedikit-sedikit tapi sering dari biasanya, lebih-lebih jika anak

muntah. Pemberian ASI pada bayi yang  menyusu juga tetap diberikan.

b. Pemberian cairan atau minuman Anak dengan infeksi saluran pernafasan

dapat kehilangan cairan lebih banyak dari biasanya terutama bila demam,

menambah pemberian minum atau cairan untuk menghindari dehidrasi.

Dehidrasi akan melemahkan anak dan dapat memperberat penyakitnya,

pemberian cairan akan membantu mengencerkan dahak.
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c. Menjaga kelancaran pernafasan Menjaga kelancaran pernafasan dengan cara

mengajarkan anak agar bila ia batuk lendirnya dikeluarkan.

d. Bersihkan hidung Membersihkan hidung dengan memakai kain bersih yang

lunak untuk membersihkan lubang hidung, jika hidung tersumbat karena

ingus yang telah mengering, tetesilah dengan air garam untuk

membasahinya.

e. Mengatasi panas Untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun, demam diatasi

dengan paracetamol dan atau dengan kompres (bayi dibawah 2 bulan dengan

demam harus segera dirujuk). Pemberian kompres dengan cara: gunakan

kain bersih celupkan pada air (air hangat kuku) peras seperlunya, kemudian

letakkan diatas dahi anak, lipat paha, lipat ketiak, ulangi bila kan sudah

dingin.

f. Istirahat Berikan istirahat yang cukup karena dengan istirahat gejala bisa

berkurang.

g. Berikan obat batuk herbal Jeruk nipis ½ sendok teh dicampur dengan kecap

atau madu ½ sendok teh , diminum tiga kali sehari.

Mengamati tanda-tanda bahaya yang mungkin timbul seperti sesak nafas,

nafas cepat, anak tidak mampu minum, suhu tubuh tinggi, bila terjadi segera

bawa anak ke pelayanan kesehatan agar komplikasi tidak terjadi.
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