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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1993, WHO telah mencanangkan kedaruratan global 

penyakit tuberkulosis di dunia, karena pada sebagian besar negara di dunia, 

penyakit tuberkulosis menjadi tidak terkendali. Di Indonesia sendiri, penyakit 

tuberkulosis merupakan masalah kesehatan yang utama. Pada tahun 1995, 

hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), menunjukkan bahwa 

penyakit Tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah 

penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan pada semua 

kelompok umur (Arif Muttaqin, 1998) 

Semenjak tahun 1990-an, tuberkulosis paru telah dinyatakan oleh 

WHO sebagai remerging disease, karena angka angka kematian tuberkulosis 

paru yang telah dinyatakan menurun pada tahun 2000 kembali meningkat. 

Meskipun demikian demikian, untuk kasus di Indonesia angka kejadian 

tuberkulosis paru tidak pernah menurun bahkan cenderung meningkat. 

Laporan internasional menyatakan bahwa Indonesia merupakan penyumbang 

kasus tuberkulosis paru terbesar ketiga setelah Cina dan India(Arif Muttaqin, 

1998) 

Lingkungan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas 

kehidupan manusia. Lingkungan, baik secara fisik maupun biologis, sangat 

berperan dalam proses terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, termasuk 

gangguan kesehatan berupa penyakit tuberkulosis pada anak. Oleh karena itu 
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kesehatan anak sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, baik secara fisik, 

biologis, maupun sosial(Depkes RI, 2002) 

Lingkungan rumah merupakan salah satu faktor yang memberikan 

pengaruh besar terhadap status kesehatan penghuninya. Lingkungan rumah 

merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penyebaran kuman 

tuberkulosis. Kuman tuberkulosis dapat hidup selama 1 – 2 jam bahkan 

sampai beberapa hari hingga berminggu-minggu tergantung pada ada tidaknya 

sinar ultraviolet, ventilasi yang baik, kelembaban, suhu rumah dan kepadatan 

penghuni rumah(Depkes RI, 2002) 

Di Indonesia, angka kematian akibat tuberkuosis paru mencapai 

140.000 orang per tahun atau 8 persen dari korban meninggal di seluruh dunia. 

Setiap tahun, terdapat lebih dari 500.000 kasus baru tuberkuosis paru, dan 75 

persen penderita termasuk kelompok usia produktif.  

Mengingat akan bahaya tuberkuosis paru paru dan pentingnya 

memberikan pelayanan pada ibu untuk mempersiapkan kehamilan, terutama 

untuk mendeteksi dini, memberikan terapi yang tepat serta pencegahan dan 

penanganan tuberkuosis paru pada masa prakonsepsi, maka segala teori 

tentang tuberkuosis paru paru dan hubungannya dengan masa prakonsepsi 

wanita untuk mempersiapkan kehamilan. 

Pengobatan tuberkuosis paru  yang lama dan  perlu adanya ketelatenan 

dari penderita untuk tetap teratur mengkonsumsi obat yang diberikan (Obat 

Anti Tuberkulosis/OAT). Kuman tuberkuosis paru hanya dapat dibasmi 

dengan obat-obatan (program DOTS yang memerlukan Pengawas Minum 

Obat/PMO untuk mengawasi/ mengingatkan penderita 
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minum obat) yang disertai makan makanan bergizi serta pola hidup sehat. 

Sehingga selama terapi perlu adanya pemahaman bahwa masih ada 

kemungkinan terjadi penularan pada orang disekitarnya/khususnya keluarga 

jika tidak dilakukan tindakan pencegahan penularannya baik oleh penderita 

maupun orang disekitarnya khususnya keluarga untuk mendukung 

terlaksananya program terapi. Sekitar 75% Pasien tuberkuosis paru adalah 

kelompok usia paling produktif secara ekonomis (15-50 tahun). Diperkirakan 

seorang pasien tuberkuosis paru dewasa, akan kehilangan rata-rata waktu 

kerjanya 3-4 bulan. Hal tersebut berakibat pada kehilangan pendapatan 

tahunan rumah tangganya sekitar 20-30%.  

Berdasarkan data dari Medical Record BLUD Rumah Sakit Benyamin 

Guluh Kabupaten Kolaka, bahwa jumlah pasien dengan penyakit Tubercolosis 

untuk golongan usia 15-60 tahun dengan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 

85 orang pada tahun 2020 (Januari - Mei), yang terdiri atas Januarisebanyak 

28 orang (32,94%), Februari sebanyak 16 orang (18,82%), Maret sebanyak 

13orang (15,29%), April sebanyak 10orang (11,76%), Mei sebanyak 18 orang   

(21,17%) (Medical Record BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh). 

B. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu menerapkan asuhan keperawatan dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan yang komprenhsip pada Tn. I dengan 

kasus Tuberkulosis Paru di Ruanga Mawar BLUD Rumah Sakit Benyamin 

Guluh Kolaka.   
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2. Tujuan Khusus 

a. Penulis mampu melakukan pengkajian keperawatn pada klien 

Tuberkulosis Paru. 

b. Penulis mampu merumuskan diagnosa keperawatan padaklien 

Tuberkulosis Paru. 

c. Penulis mampu menyusun intervensi keperawatan pada klien 

Tuberkulosis Paru. 

d. Penulis mampu melaksanakan implementasi pada klien Tuberkulosis 

Paru. 

e. Penulis mampu melakukan evaluasi pada klien Tuberkulosis Paru. 

C. Manfaat Penulisan 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bacaan ilmiah bagi 

masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadikan salah satu sumber 

informasi terhadap instansi yang terkait, khususnya pasien Tuberkulosis 

Paru di ruang Interna BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka. 

3. Bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya Institusi Akper 

Pemda Kolaka. 

D. Metode Dan Teknik Penulisan 

1. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Studi Kasus 

Penelitian ini dilakukan di BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka 

pada tanggal 12-15 Mei 2020. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Penulisan KTI memerlukan data objektif dan relevan dengan melakukan 

pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Studi kepustakaan: Mempelajari isi literatu-literatur yang berhubungan 

dengan karya tulis ini. 

b. Studi kasus: Menggunakan pendekatan proses keperawatan pada klien 

dan keluarga yang meliputi; pengakajian, analisa data, penerapan 

diagnosa keperawatan dan penyusunan rencana tindakan keperawatan 

dan evaluasi keperawatan. 

Untuk melengkapi data /informasi dalam pengkajian menggunakan 

beberapa cara antara lain: 

a.  Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung pada klien dengan cara melakukan 

pemeriksaan yang berkiatan dengan perkembangan dan keadaan klien. 

b. Wawancara 

Mengadakan wawancara  dengan klien dan keluarga, dengan 

mengadakan pengamatan langsung. 

c. Pemeriksaan fisik 

Melakukan pemeriksaan terhadap klien melalui; inspeksi, palpasi, 

auskultasi, dan perkusi. 

d. Studi dokumentasi 

Penulis memperoleh data dari medical record dan hasil pemeriksaan 

laboratorium. 
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e. Metode Diskusi 

Diskusi dengan tenaga kesehatan yang terkait yaitu perawat yang 

bertugas diruang perawatan Mawar. 

3. Tehnik Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan 

umum, tujuan khusus, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan karya tulis ilmiah. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan definisi atau pengertian Tuberkulosis, 

patofisiologi, etiologi serta proses keperawatannya. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan asuhan 

keperawatan pada tuberkulosis paru meliputi pengkajian, 

diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi 

dan catatan perkembangan serta pembahasan yang 

menjelaskan kesenjangan konsep teori dengan asuhan 

keperawatan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab ini menjelaskan kesimpulan dari karya tulis 

ilmiah dan memberikan rekomendasi pada pihak terkait 

yang ikut terlibat dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. 



 
 

7 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN TENTANG TB PARU 

1. Definisi 

Tuberkuosis paru (TB) adalah penyakit akibat kuman 

mycobakterium tuberkulosis sistemis sehingga dapat mengenai semua 

organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru paru yang biasanya 

merupakan lokasi infeksi primer. Tuberculosis (TB) adalah penyakit 

infeksius yang terutama menyerang parenkin paru. Tuberculosis dapat 

juga ditularkan ke bagian tubuh lainnya, terutama meninges, ginjal, tulang, 

dan nodus limfe. Tuberculosis merupakan penyakit infeksi saluran napas 

bagian bawah yang menyerang jaringan paru atau atau parinkin paru oleh 

basil mycobakterium tuberkulosis, dapat mengenai hampir semua organ 

tubuh (meninges, ginjal, tulang, dan nodus limfe, dll)dengan lokasi 

terbanyak diparu, yang biasanya merupakan lokasi primer.(Arif Muttaqin, 

1998) 

Tuberkolusis paru (TB) adalah suatu penyakit menular yang 

disebabkan oleh basilMikrobacterium tuberkolusis yang merupakan salah 

satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah karena sebagian besar basil 

tuberkolusis masuk ke dalam jaringan parumelalui airbone infection dan 

selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai focus primer dari 
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ghon, sedangkan batuk darah (hemoptisis) adalah salah satu manifestasi 

yangdiakibatkannya. Darah atau dahak berdarah yang dibatukkan berasal 

dari saluran pernafasan bagian bawah yaitu mulai dari glottis kearah distal, 

batuk darah akan berhentisendiri jika asal robekan pembuluh darah tidak 

luas, sehingga penutupan luka dengancepat terjadi. (Zulkifli Amin, 2000) 

2. Etiologi 

Micobacterium tuberculosis merupakan jenis kuman berbentuk 

batang berukuran panjang 1-4 mm dengan tebal 0,3-0,6 mm. Sebagian 

besar komponen Micobacterium tuberculosis adalah berupa lemak/lipid 

sehingga kuman mampu terhadap asam serta tahan terhadap zat kimia dan 

faktor fisik. Mikroorganisme ini adalah bersifat aerob yakni menyukai 

daerah yang banyak oksigen. Oleh karena itu, Micobacterium tuberculosis 

senang tinggal di daerah apeks paru-paru yang kandungan oksigennya 

tinggi. Daerah tersebut menjadi tempat yang kondusif unuk penyakit 

tuberkulosis. 

Sebagaimana telah diketahui, TBC paru disebabkan oleh basil 

TB(Mycobacterium tuberculosis humanis).(Depkes RI, 2002) 

a. Mycobacterium tuberculosis termasuk familie Mycobacteriaceae yang 

mempunyai berbagaigenus, satu di antaranya adalah Mycobacterium, 

yang salah satu speciesnya adalah M.tuberculosis. 

b. Mycobacterium tuberculosis yang paling berbahaya bagi manusia 

adalah type humanis(kemungkinan infeksi type bovinus saat ini 

diabaikan, setelah higiene peternakan makin ditingkatkan). 
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c. Basil TB mempunyai dinding sel lipoid sehingga tahan asam, sifat 

inidimanfaatkan oleh Robert Koch untuk mewarnai secara khusus. 

Oleh karena itu,kuman ini disebut pula Basil Tahan Asam (BTA). 

d. Karena sebetulnya Mycobacterium pada umumnya tahan asam, secara 

teoritisBTA belum tentu identik dengan basil TB. Tetapi karena dalam 

keadaan normal penyakit paru yang disebabkan oleh Mycobacterium 

lain jarang sekaliditemukan, dalam praktek BTA dianggap identik 

dengan basil TB. Di negara dengan prevalensi AIDS/infeksi HIV yang 

tinggi, penyakit paru yang disebabkan M. Atipic (=Mycobacteriosis) 

makin sering ditemukan, sehingga dalam kondisi seperti ini, 

perlusekali diwaspadai bahwa BTA belum tentu harus identik dengan 

basil TB. Malahanmungkin saja BTA belum tentu harus identik 

dengan basil TB, mungkin saja BTAyang ditemukan adalah M. atipic 

yang menjadi penyebab Mycobacteriosis. 

e. Kalau untuk bakteri-bakteri lain hanya diperlukan beberapa menit 

sampai 20menit untuk mitosis, basil TB memerlukan waktu 12 sampai 

24 jam. Hal inimemungkinkan pemberian obat secara intermiten (2 – 3 

hari sekali). 

f. Basil TB sangat rentan terhadap sinar matahari, sehingga dalam 

beberapamenit saja akan mati. Ternyata kerentanan ini terutama 

terhadap gelombang cahaya- 2 -ultraviolet. Basil TB juga rentan 

terhadap panas-basah, sehingga dalam 2 menit saja basil TB yang 

berada dalam lingkungan basah sudah akan mati bila terkena 
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air  bersuhu 1000 C. basil TB juga akan terbunuh dalam beberapa 

menit bila terkenaalkohol 70%, atau lisol 5%. 

g. Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh basil 

mikrobakterium tuberkulosis tipe humanus, sejenis kuman yang 

berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4/mm dan tebal 0,3-

0,6/mm. Sebagian besar kuman terdiri atas asam lemak (lipid). Lipid 

inilah yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam dan lebih tahan 

terhadap gangguan kimia dan fisik. 

3. Anatomi Dan Fisiologi Sistem Respirasi 

Saluran penghantar udara hingga mencapai paru-paru meliputi 2 

bagian yaitu : Saluran pernafasan bagian atas (upper respiratory Airway). 

Secara umum fungsi utama dari saluran pernafasan atas adalah: Air 

conduction kepada saluran nafas bagian bawah untuk pertukaran gas. 

Protection saluran nafas bagian bawah dari benda asing. Warming 

filtration dan humadification dari udara yang inspirasi. Terdiri dari : 

(Manurung dkk, 2009) 

a) Hidung (cavum nasalis), Rongga hidung dilapisi sebagai selaput lendir 

yang sangat kaya akan pembuluh darah, dan bersambung dengan 

lapisan farinx dan dengan selaput lendir sinus yang mempunyai lubang 

masuk ke dalam. rongga hidung. 

b) Sinus paranasalis, Sinus paranasalis merupakan daerah yang terbuka 

pada tulang kepala.Dinamakan sesuai dengan tulang dimana dia derada 

terdiri atas sinus frotalis,sinus etmoidalis,sinus spenoidalis,dan sinus 

maksilaris.Fungsi dari sinus adalah membantu menghangatkan dan 
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humidifikasi,meringankan berat tulang tengkorak,serta mengatur bunyi 

suara manusia dengan ruang resonansi. 

c) Faring (tekak), adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak 

sampai persambungannya dengan oesopagus pada ketinggian tulang 

rawan krikoid. Maka „letaknya di belakang larinx (larinx-faringeal). 

d) Laring (tenggorok) terletak di depan bagian terendah farinx yang 

mernisahkan dari columna vertebrata, berjalan dari farinx. sampai 

ketinggian vertebrata servikals dan masuk ke dalarn trachea di 

bawahnya. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang diikat 

bersama oleh ligarnen dan membrane 

Saluran pernafasan bagian bawah (lower airway). Ditinjau dari 

fungsinya umum,saluran pernafasan bagian bawah terbagi menjadi dua 

komponen,yaitu sebagai berikut : 

a) Saluran udara kondusi : Sering disebut sebagai percabangan 

trakeobronkialis,terdiri atas trakea, bronki,dan bronkioli. Satuan 

respiratorius terminal (kadang kala disebut dengan acini) : Yaitu 

saluran udara konduktif,fungsi utamanya sebagai penyalur (konduksi) 

gas masuk dan keluar dari satuan respiratorius terminal,yana 

merupakan tempat pertukaran gas yang sesungguhnya.Alveoli 

merupakan bagian dari satuan respiratorius terminal. Terdiri dari : 

1) Trakea 

Trachea atau batang tenggorok kira-kira 9 cm panjangnya 

trachea berjalan dari larynx sarnpai kira-kira ketinggian vertebrata 

torakalis kelima dan di tempat ini bercabang mcnjadi dua bronckus 
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(bronchi). Trachea tersusun atas 16 - 20 lingkaran tak- lengkap 

yang berupan cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh 

jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran disebelah belakang 

trachea, selain itu juga membuat beberapa jaringan otot 

2) Bronkus dan bronkiolus 

Bronchus yang terbentuk dari belahan dua trachea pada 

ketinggian kira-kira vertebrata torakalis kelima, mempunyai 

struktur serupa dengan trachea dan dilapisi oleh.jenis sel yang 

sama. Bronkus-bronkus itu berjalan ke bawah dan kesamping ke 

arah tampuk paru. Bronckus kanan lebih pendek dan lebih lebar 

daripada yang kiri, sedikit lebih tinggi darl arteri pulmonalis dan 

mengeluarkan sebuah cabang utama lewat di bawah arteri, disebut 

bronckus lobus bawah. 

Bronkus kiri lebih panjang dan lebih langsing dari yang 

kanan, dan berjalan di bawah arteri pulmonalis sebelurn di belah 

menjadi beberapa cabang yang berjalan kelobus atas dan bawah. 

Cabang utama bronchus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi 

bronchus lobaris dan kernudian menjadi lobus segmentalis. 

Percabangan ini berjalan terus menjadi bronchus yang ukurannya 

semakin kecil, sampai akhirnya menjadi bronkhiolus terminalis, 

yaitu saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli 

(kantong udara). 

Bronkhiolus terminalis memiliki garis tengah kurang lebih I 

mm. Bronkhiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan. Tetapi 
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dikelilingi oleh otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. 

Seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat bronkbiolus 

terminalis disebut saluran penghantar udara karena fungsi 

utamanya adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran 

gas paru-paru. 

3) Alveolus 

Alveolus yaitu tempat pertukaran gas sinus terdiri dari 

bronkhiolus dan respiratorius yang terkadang memiliki kantong 

udara kecil atau alveoli pada dindingnya. Ductus alveolaris 

seluruhnya dibatasi oleh alveoilis dan sakus alveolaris terminalis 

merupakan akhir paru-paru, asinus atau.kadang disebut lobolus 

primer memiliki tangan kira-kira 0,5 s/d 1,0 cm. Terdapat sekitar 

20 kali percabangan mulai dari trachea sampai Sakus Alveolaris. 

Alveolus yang melapisi rongga toraksdipisahkan oleh dinding yang 

dinamakan pori-pori kohn. 

4) Paru – paru  

Paru-paru terdapat dalam rongga thoraks pada bagian kiri 

dan kanan. Dilapisi oleh pleura yaitu parietal pleura dan visceral 

pleura. Di dalam rongga pleura terdapat cairan surfaktan yang 

berfungsi untuk lubrikn. Paru kanan dibagi atas tiga lobus yaitu 

lobus superior, medius dan inferior sedangkan paru kiri dibagi dua 

lobus yaitu lobus superior dan inferior. Tiap lobus dibungkus oleh 

jaringan elastik yang mengandung pembuluh limfe, arteriola, 

venula, bronchial venula, ductus alveolar, sakkus alveolar dan 
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alveoli. Diperkirakan bahwa stiap paru-paru mengandung 150 juta 

alveoli, sehingga mempunyai permukaan yang cukup luas untuk 

tempat permukaan/pertukaran gas. 

4. Patofisiologi 

Infeksi diawali karena sesiorang menghirup basil Micobacterium 

tuberculosis. Bakteri menyebar melalui jalan nafas menuju alveoli lalu 

berkembang biak dan terlihat bertumpuk. Perkembangan Micobacterium 

tuberculosis juga dapat menjangkau sampai kearah lain dari paru-paru 

(lobus atas).basil juga menyebar melalui sistem limfe dan aliran darah ke 

bagian lain (ginjal, tulang, dan korteks selebri) dan area lain dari paru-paru 

(lobus atas). Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh memberikan respon 

dengan melakukan reaksi inflamasi. Netrotrofil dan makrofag melakukan 

aksi fagositosis (menelan bakteri), sementara limfosit spesifidk-

tuberkulosis menghancurkan basil dan jaringan normal. Reaksi jaringan ini 

mengakibatkan terakumulasinya eksudat dalam alveoli yang menyebabkan 

bronkopneumonia. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 

minggu setelah terpapar bakteri. (Irman Somantri, 2000) 

Interaksi antara Micobacterium tuberculosis dan sistem kekebalan 

tubuh pada masa awal infeksi membentuk sebuah massa jaringan baru 

yang disebut granuloma. Granuloma terdiri atas gumpalan basil hidup dan 

mati yang dikelilingi oleh makrofag seperti dinding. Granuloma 

selanjutnya berubah bentuk menjadi nekrotik yang selanjutnya membentuk 

materi yang penampakannya seperti keju (necrotizing caseosa). Hal ini 



 
 

15 
 

akan menjadi klasifikasi dan akhirnya membentuk jaringan kolagen, 

kemudian bakteri menjadi non aktif. (Irman Somantri, 2000) 

Setelah infeksi awal, jika respons imun tidak adekuat maka 

penyakit akan menjadi lebih parah. Penyakit yang kian parah akan timbul 

akibatinfeksi ulang atau bakteri yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif. 

Pada kasus ini, ghon tubercle  mengalami ulserasi sehingga menghasilkan 

necrotizing caseosa di dalam bronkus. Tuberkel yang ulserasi selanjutnya 

menjadi sembuh dan membentuk jaringan perut. Paru-paru yang terinfeksi 

menghasilkan meradang, mengakibatkan timbulnya bronkopneumonia, 

membentuk tuberkel, dan seterusnya. Pneumonia seluler ini dapat sembuh 

dengan sendirinya. Proses ini berjalan terus difagosit atau berkembang 

biak dalam sel. Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih 

panjang sebagian bersatu membentuk sel tuberkel epiteoid yang dikelilingi 

oleh limfosit (membutuhkan 10-20 hari). Daerah yang mengalami nekrosis 

dan jaringan granulasi yang dikelilingi sel epiteloid dan fibroblas akan 

menimbulkan respon berbeda, kemudian pada akhirnya akan membentuk 

suatu kapsul yang dikelilingi oleh tuberkel.  (Irman Somantri, 2000) 

5. Manifestasi Klinis 

Tuberkulosis sering dijuluki “the great imitator” yaitu suatu 

penyakit yang mempunyai banyak kemiripan dengan penyakit lain yang 

juga memberikan gejala umum seperti lemah dan demam. Pada sejumlah 

penderita gejala yang timbul tidak jelas sehingga diabaikan  bahkan 

kadang-kadang asimtomatik. Gambaran klinik tuberkulosis paru dapat 
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dibagi menjadi 2 golongan, gejala respiratorik dan gejala sistemik: (Irman 

Somantri, 2000). 

a. Gejala respiratorik, meliputi: 

1) Batuk 

Gejala batuk timbul paling dini dan merupakan gangguan 

yang paling sering dikeluhkan. Mula-mula bersifat non produktif 

kemudian berdahak bahkan bercampur darah bila sudah ada 

kerusakan jaringan. 

2) Batuk darah 

Darah yang dikeluarkan dalam dahak bervariasi, mungkin 

tampak berupa garis atau bercak-bercak darak, gumpalan darah 

atau darah segar dalam jumlah sangat banyak. Batuk darak terjadi 

karena pecahnya pembuluh darah. Berat ringannya batuk darah 

tergantung dari besar kecilnya pembuluh darah yang pecah. 

3) Sesak napas 

Gejala ini ditemukan bila kerusakan parenkim paru sudah 

luas atau karena ada hal-hal yang menyertai seperti efusi pleura, 

pneumothorax, anemia dan lain-lain. 

4) Nyeri dada 

Nyeri dada pada tuberkulosis paru termasuk nyeri pleuritik 

yang ringan. Gejala ini timbul apabila sistem persarafan di pleura 

terkena. 

 

 



 
 

17 
 

b. Gejala sistemik, meliputi: 

1) Demam merupakan gejala yang sering dijumpai biasanya timbul 

pada sore dan malam hari mirip demam influeza, hilang timbul dan 

makin lama makin panjang serangannya sedang masa bebas 

serangan makin pendek. 

2) Gejala sistemik lain ialah keringat malam, anoreksia, penurunan 

berat badan serta malaise. 

Timbulnya gejala biasanya gradual dalam beberapa minggu-bulan, akan 

tetapi penampilan akut dengan batuk, panas, sesak napas walaupun jarang 

dapat juga timbul menyerupai gejala pneumonia. 

6. Cara Penularan Tuberkulosis Paru 

Penyakit tuberkuosis paru biasanya menular melalui udara yang 

tercemar dengan bakteri Mikobakterium tuberkulosa yang dilepaskan pada 

saat penderita tuberkuosis paru batuk, dan pada anak-anak sumber infeksi 

umumnya berasal dari penderita tuberkuosis paru dewasa. Bakteri ini bila 

sering masuk dan terkumpul di dalam paru-paru akan berkembang biak 

menjadi banyak (terutama pada orang dengan daya tahan tubuh yang 

rendah), dan dapat menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar getah 

bening. Oleh sebab itulah infeksi tuberkuosis paru dapat menginfeksi 

hampir seluruh organ tubuh seperti: paru-paru, otak, ginjal, saluran 

pencernaan, tulang, kelenjar getah bening, dan lain-lain, meskipun 

demikian organ tubuh yang paling sering terkena yaitu paru-paru. 

Saat Mikobakterium tuberkulosa berhasil menginfeksi paru-paru, 

maka dengan segera akan tumbuh koloni bakteri yang berbentuk globular 
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(bulat). Biasanya melalui serangkaian reaksi imunologis bakteri TBC ini 

akan berusaha dihambat melalui pembentukan dinding di sekeliling bakteri 

itu oleh sel-sel paru. Mekanisme pembentukan dinding itu membuat 

jaringan di sekitarnya menjadi jaringan parut dan bakteri TBC akan 

menjadi dormant (istirahat). Bentuk-bentuk dormant inilah yang 

sebenarnya terlihat sebagai tuberkel pada pemeriksaan foto rontgen.(Irman 

Somantri, 2000) 

Pada sebagian orang dengan sistem imun yang baik, bentuk ini 

akan tetap dormant sepanjang hidupnya. Sedangkan pada orang-orang 

dengan sistem kekebalan tubuh yang kurang, bakteri ini akan mengalami 

perkembangbiakan sehingga tuberkel bertambah banyak. Tuberkel yang 

banyak ini membentuk sebuah ruang di dalam paru-paru. Ruang inilah 

yang nantinya menjadi sumber produksi sputum (dahak). Seseorang yang 

telah memproduksi sputum dapat diperkirakan sedang mengalami 

pertumbuhan tuberkel berlebih dan positif terinfeksi TBC.(Arif Muttaqin, 

1998) 

7. Pemeriksaan Penunjang 

Pada pasien, uji tuberkulin merupakan pemeriksaan paling 

bermanfaat untuk menunjukkan sedang/pernah terinfeksi Mikobakterium 

tuberkulosa dan sering digunakan dalam “Screening TBC”. Efektifitas 

dalam menemukan infeksi tuberkuosis paru dengan uji tuberkulin adalah 

lebih dari 90%. Pembacaan hasil tuberkulin dilakukan setelah 48 – 72 jam; 

dengan hasil positif bila terdapat indurasi diameter lebih dari 10 mm, 

meragukan bila 5-9 mm. Uji tuberkulin bisa diulang setelah 1-2 minggu. 
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Pada anak yang telah mendapat BCG, diameter indurasi 15 mm ke atas 

baru dinyatakan positif, sedangkan pada anak kontrak erat dengan 

penderita tuberkuosis paru aktif, diameter indurasi ≥ 5 mm harus dinilai 

positif. Alergi disebabkan oleh keadaan infeksi berat, pemberian 

immunosupreson, penyakit keganasan (leukemia), dapat pula oleh gizi 

buruk, morbili, varicella dan penyakit infeksi lain. (Santa Manurung dkk, 

2009) 

Gambaran radiologis yang dicurigai tuberkuosis paru adalah 

pembesaran kelenjar nilus, paratrakeal, dan mediastinum, atelektasis, 

konsolidasi, efusipieura, kavitas dan gambaran milier. Bakteriologis, 

bahan biakan kuman TB diambil dari bilasan lambung, namun 

memerlukan waktu cukup lama. Serodiagnosis, beberapa diantaranya 

dengan cara ELISA (Enzyime Linked Immunoabserben Assay) untuk 

mendeteksi antibody atau uji peroxidase – anti – peroxidase (PAP) untuk 

menentukan IgG spesifik. Teknik bromolekuler, merupakan pemeriksaan 

sensitif dengan mendeteksi DNA spesifik yang dilakukan dengan metode 

PCR (Polymerase Chain Reaction). Uji serodiagnosis maupun 

biomolekular belum dapat membedakan tuberkuosis paru aktif atau tidak. 

Menurut Zulkifli Amin (2000), tes tuberkulin positif, mempunyai arti : 

a. Pernah mendapat infeksi basil tuberkulosis yang tidak berkembang 

menjadi penyakit. 

b. Menderita tuberkulosis yang masih aktif 

c. Menderita tuberkuosis paruyang sudah sembuh 

d. Pernah mendapatkan vaksinasi BCG 
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e. Adanya reaksi silang (cross reaction) karena infeksi mikobakterium 

atipik. Jenis – Jenis Tuberkulosis Paru 

Penyakit tuberkulosis (tuberkuosis paru) terdiri atas 2 golongan 

besar,yaitu: 

a. tuberkuosis paru paru (tuberkuosis parupadaorganparu-paru) 

b. Tuberkuosis paruekstra paru (tuberkuosis parupadaorgantubuhselain 

paru) 

1) Tuberkulosis milier 

2) Tuberkulosis sistem saraf pusat (TB neningitis) 

3) Tuberkulosis empyem dan Bronchopleural fistula 

4) Tuberkulosis Pericarditis 

5) Tuberkulosis Skelet/Tulang 

6) Tuberkulosis Benitourinary/Saluran Kemih 

7) Tuberkulosis Peritonitis 

8) Tuberkulosis Gastriontestinal (Organ Cerna) 

9) Tuberkulosis Iymphadenitis 

10) Tuberkulosis Catan / Kulit 

11) Tuberkulosis Laringitis 

12) Tuberkulosis Otitis 

8. Komplikasi 

Penyakit tuberkuosis paru Paru apa bila tidak ditangani dengan 

benar akan menimbulkan komplikasi. Komplikasi dibagi menjadi 

komplikasi dini dan komplikasi lanjut. 

Komplikasi dini: 



 
 

21 
 

a. Pleuritis  : Inflamasi kedua lapisan pleura. 

b. Efusi pleura : Memecahnya kavitas tuberkuosis paru dan 

keluarnya udara atau cairan masuk kedalam antara paru dan dinding 

dada. 

c. Empiema  : Pengumpulan cairan puluren (pus) dalam kavitas 

pleural, cairan yang dibentuk akibat penyakit paru pada orang dengan 

usia lebih lanjut. 

d. Laringitis  : Inflamasi pada laring yang di sebabkan melalui 

peredaran darah. 

e. Menjalar ke organ lain seperti usus, tulang dan otak. 

Komplikasi lanjut : 

a. Obstruksi jalan nafas atau SPOT (Sindrom Obstruksi Pasca 

Tuberkulosis) 

b. Kerusakan parenkim berat seperti fibrosis paru, kor pulmonal 

disebabkan oleh Karena tekanan balik akibat kerusakan paru. 

c. Amiloidosis. 

d. Karsinoma paru, telah terbentuknya kavitas dari proses infeksi. 

e. Sindrom gagal nafas dewasa, sering terjadi pada tuberkuosis paru 

milier dan kavitas tuberkulosis. 

9. Klasifikasi 

Klasifikasi tuberkuosis paru dibuat berdasarkan gejala klinik, 

bakteriologik, radiologik dan riwayat pengobatan sebelumnya. Klasifikasi 

ini penting karena merupakan salah satu faktor determinan untuk 
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menetapkan strategi terapi. Sesuai dengan program Gerdunas P2TB 

klasifikasi tuberkuosis paru dibagi sebagai berikut: 

a. TB Paru BTA Positif dengan kriteria: 

1) Dengan atau tanpa gejala klinik 

2) BTA positif: mikroskopik positif 2 kali, mikroskopik positif 1 kali 

disokong biakan positif 1 kali atau disokong radiologik positif 1 

kali. 

3) Gambaran radiologik sesuai dengan tuberkuosis paru. 

b. TB Paru BTA Negatif dengan kriteria: 

1) Gejala klinik dan gambaran radilogik sesuai dengan tuberkuosis 

paruaktif 

2) BTA negatif, biakan negatif tetapi radiologik positif. 

c. Bekas tuberkuosis parudengan kriteria: 

1) Bakteriologik (mikroskopik dan biakan) negatif 

2) Gejala klinik tidak ada atau ada gejala sisa akibat kelainan 

paru. 

3) Radiologik menunjukkan gambaran lesi tuberkuosis paru 

inaktif, menunjukkan serial foto yang tidak berubah. 

4) Ada riwayat pengobatan OAT yang adekuat (lebih mendukung) 

10. Pemeriksaan Diagnostik 

a. Pemeriksaan Rontgen Thoraks 

Pada hasil pemeriksaan Rontgen thoraks ,sering didapatkan 

adanya suatu lesi sebelum ditemukan adanya gejala subjektif awal dan 

sebelum pemeriksaan fisik menemukan suatu kelainan pada paru. 
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Pemeriksaan Rontgen thoraks sangat berguna untuk mengevaluasi 

hasil pengobatan dan ini bergantung pada tipe keterlibatan dan 

kerentanan bakteri tuberkel terhadap OAI,apakah sama baiknya 

dengan respon klien.Penyembuhan yang lengkap seringkali terjadi di 

beberapa area dan ini adalah observasi yang dapat terjadi pada 

penyembuhan yang lengkap. 

b. Pemeriksaan CT Scan 

Pemeriksaan CT Scan dilakukan untuk menemukan hubungan 

kasus tuberkuosis paru inaktif/stabil yang ditunjukan dengan adanya 

gambaran garis-garis fibrotik ireguler, pita parenkimal, kalsifikasi 

nodul dan adenopati, perubahan kelengkungan berkas 

bronkhovaskular, bronkhiektasis, dan emfisema perisikatrisial. 

Pemeriksaan CT scan sangat bermanfaat untuk mendeteksi adanya 

pembentukan kavitas dan lebih dapat diandalkan daripada pemeriksaan 

Rontgen Thoraks biasa. 

c. Radiologis tuberkuosis paru Milier 

Tuberkuosis paru milier akut diikuti oleh invasi pembuluh darah 

secara masif/menyeluruh serta mengakibatkan penyakit akut yang 

berat dan sering disertai akibat yang fatal sebelum penggunaan OAT. 

Hasil pemeriksaan Rontgen thoraks bergantung pada ukuran dan 

jumlah tuberkel milier. Pada beberapa klien tuberkuosis paru milier, 

tidak ada lesi yang terlihat pada hasil Rontgen thoraks, tetapi ada 

beberapa kasus, bentuk milier klasik berkembang seiring dengan 

perjalanan penyakitnya. 
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d. Pemeriksaan Laboratorium 

Diagnosis terbaik dari penyakit tuberkuosis paru diperoleh 

dengan pemeriksaan mikrobiologi melalui isolasi bakteri. Untuk 

membedakan spesies Mycobacterium antara yang satu dengan yang 

lainya harus dilihat sifat koloni,waktu pertumbuhan, sifat biokimia 

pada berbagai media, perbedaan kepekaan terhadap OAT dan 

percobaan,dan perbedaan kepekaan kulit terhadap berbagai jenis 

antigen Mycobacterium. 

11. Penatalaksaan 

Tuberkuosis paru dapat menyerang berbagai organ tubuh tetapi 

yang akan dibahas adalah obat tuberkuosis untuk paru-paru. Tujuan 

pengobatan tuberkuosis paru ialah memusnahkan basil tuberkulosis 

dengan cepat dan mencegah kambuh. Idealnya pengobatan dengan obat 

tuberkuosis paru dapat menghasilkan pemeriksaan sputum negatif baik 

pada uji dahak maupun biakan kuman dan hasil ini tetap negatif 

selamanya. 

Dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-

course). Terdiri dari 5 komponen : 

a. Komitmen politis 

b. Pemeriksaan dahak mikroskopik 

c. Pengobatan jangka pendek dan Pengawasan langsung pengobatan 

d. Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu 

e. Sistem pencatatan penilaian hasil pengobatan 
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Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course) 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dan telah diimplementasikan 

secara meluas dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sampai 

dengan tahun 2001, 98% dari populasi penduduk dapat mengakses 

pelayanan DOTS di puskesmas. Strategi ini diartikan sebagai "pengawasan 

langsung menelan obat jangka pendek oleh pengawas pengobatan" setiap 

hari. 

Obat yang digunakan untuk tuberkuosis paru digolongkan atas dua 

kelompok yaitu : 

a. Obat primer : INH (isoniazid), Rifampisin, Etambutol, Streptomisin, 

Pirazinamid.  

Memperlihatkan efektifitas yang tinggi dengan toksisitas yang masih 

dapat ditolerir, sebagian besar penderita dapat disembuhkan dengan 

obat-obat ini. 

b. Obat sekunder : Exionamid, Paraaminosalisilat, Sikloserin, Amikasin, 

Kapreomisin dan Kanamisin. 

Meskipun demikian, pengobatan tuberkuosis paru paru-paru hampir 

selalu menggunakan tiga obat yaitu INH, rifampisin dan pirazinamid 

pada bulan pertama selama tidak ada resistensi terhadap satu atau lebih 

obat tuberkuosis paru primer ini. Penderita yang mengidap BTA yang 

resisten terhadap OAT akan menyebarkan infeksi tuberkuosis paru 

dengan kuman yang bersifat MDR (Multi-drugs Resistant). Untuk 

kasus MDR-TB dibutuhkan obat lain selain obat standard pengobatan 

tuberkuosis paru yaitu obat fluorokuinolon seperti siprofloksasin, 
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ofloxacin, levofloxacin (hanya sangat disayangkan bahwa obat ini 

tidak dianjurkan pada anak dalam masa pertumbuhan). 

Nama-nama obat anti tuberkuosis paru: 

1) ISONIAZID (INH)= H 

Indikasi : tuberkulosis dalam kombinasi dengan obat lain ; 

profilaksis 

Kontraindikasi:penyakit hati yang aktif,; hipersensitivitas terhadap 

isoniazid 

Peringatan : gangguan fungsi hati (uji fungsi hati), gangguan fungsi 

ginjal, Resiko efek samping meningkat pada asetilator lambat; 

epilepsy;riwayat psikokis; alkoholisme; khamilan dan menyusui, 

porfiria. 

Efek samping : mual, muntah, neuritis perifer, neuritis optic, 

kejang, episode psikokis, reaksi hipersensitivitas seperti eritema 

multiforme,demam, purpura, agranulositosis, hepatitis, sindrom 

SLE, pellagra, hiperglikemia dan glinekomastia 

Sediaan beredar: INH Generik, Beniazide pembangunan, 

Decadoxin hersen, INH CIBA, Novartis Indonesia, Inoxin Forte 

Dexa Medika, pehadoxin phapros, pulmolin pharos, pyravit I.N.P 

yupharin, phyrofort medifarma, suprazid armoxindo. 

2) RIFAMPISIN=R 

Indikasi : bruselosis, legionelosis, infeksi berat stafilokokus dalam 

kombinasi dengan obat lain, tuberculosis, lepra 

Kontraindikasi : penyakit hati aktif 
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Peringatan : kurangi dosis pada gangguan fungsi hati, lakukan 

pemeriksaan uji fungsi hati dan hitung sel darah pada pengobatan 

jangka panjang,gangguan fungsi ginjal (jika dosis lebih dari 600 

mg/ hari), kehamilan dan menyusui. 

Efek samping : gangguan saluran cerna meliputi mual, muntah, 

anoreksia, diare,kolaps dan syok, anemia hemolitik, anemia, gagal 

ginjal akut, gangguan fungsi hati, udem, kelemahan otot, 

kemerahan pada urin, saliva dan cairan tubuh lainnya. 

Sediaan beredar : Rifampisin Generik, Kombipak generic, Ipirit 

tempo, Kalfiram Kalbefarma, RIF Armoxindo, Rifabiotik,Rifacin 

prafa, Rifam dexa Medica, Rifamec mecosin, Rifampin pharos, 

Rifamtibi Sanbe, Rimactane Novartis Indonesia, Rimactazid 

Norvatis Indonesia. 

3) PIRAZINAMID=Z 

Indikasi : tuberkulosis dalam kombinasi denan obat lain 

Kontraindikasi : gangguan fungsi hati berat, porfiria, 

hipersensitivitas terhadap pirazinamid. 

Peringatan ; gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, 

diabetes, gout 

Efek samping : hepatotoksisitas, termasuk demam anoreksia, 

hepatomegali, ikterus, gagal hati, mul, muntah 

Sediaan beredar: Pirazinamid generik, Corsazinamide corsa, peseta 

norvetis Indonsia, sanazed sanbe, Tibicel pembangunan. 
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4) ETAMBUTOL=E 

Indikasi : tuberkulosis dalam kombinasi dengan obat lain 

Kontraindikasi: anak dibawah 6 tahun, neuritis optik, gangguan 

visual 

Peringatan : turunkan dosis pada gangguan fungsi ginjal, usia 

lanjut, kehamilan, ingatkan pasien untuk melaporkan gangguan 

pnglihatan 

Efek samping : neuritis optik, buta warna merah/ hijau, neuritis 

perifer 

Sediaan beredar: Etmbutol generic, Arsitam meprofarm, Bacbutol 

Armoxindo, Bacbut inh Armoxindo, Corsabutol corsa, Decanbutol 

Harsen, Dexabutol dexa Medica, Etibi pembangunan, Intam 6 

Rhone poulenc Indonesia, kalbutol Kalbe Farma, MycotamINH 

Medifarm, Ottobutol otto, Primbutol pharos, Santibi sanbe, 

Tibigon Dankos. 

5) Streptomisin ( aminoglikosida) 

Indikasi : tuberculosis dalam kombinasi dengan obat lain 

Kontraindikasi : kehamilan, miastenia gravis 

Peringatan : gangguan fungsi ginjal, bayi dan usia lanjut, hindari 

penggunaan jangka panjang, pada kehamilan Streptomisin bersifat 

permanen ototoxic dan dapat menembus barier plasenta 

Efek samping : gangguan vestibuler dan pendengaran, 

nefrotoksisitas, hipomagnesemia pada pemberian jangka panjang 

kolitis karena antibiotik  
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Sediaan beredar: streptomisina sulfat generik, streptomysin 

sulphate meiji, 

Meiji Indonesia 

Dosis obat antituberkulosis (OAT) 

(mg/kgbb/hari) Dosis 2x/minggu 

(mg/kgbb/hari) Dosis 3x/minggu 

(mg/kgbb/hari)  

INH 5-15 (maks 300 mg) 15-40 (maks. 900 mg) 15-40 (maks. 900 

mg), Rifampisin 10-20 (maks. 600 mg) 10-20 (maks. 600 mg) 15-

20 (maks. 600 mg) 

Pirazinamid 15-40 (maks. 2 g) 50-70 (maks. 4 g) 15-30 (maks. 3 

g), Etambutol 15-25 (maks. 2,5 g) 50 (maks. 2,5 g) 15-25 (maks. 

2,5 g), Streptomisin 15-40 (maks. 1 g) 25-40 (maks. 1,5 g) 25-40 

(maks. 1,5 g) 

Interaksi obat anti tuberkulosis 

Obat A Obat B Efek yang terjadi Isoniazid Rifampisin Terjadi 

peningkatan hepatotoksisitas, jika terjadi perubahan fungsi hati 

hentikan salah satu atau keduanya 

Rifampisin Kortikostiroid Efk kortikostiroid menurun setelah 

beberapa hari menggunakan rimfapisin dan efek meningkat lagi 

setelah dihentikan 2-3 minggu, hindari penggunaan bersama 

Pirazinamid Testurin Pirazinamid mempengaruhi acetest dan 

ketostick test pada urin, membentuk warna merah muda-coklat 
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Rifampisin Analgetik nekritik Pasien dapat mengalami putus obat. 

Rifampisin menstimulasi metabolisme metadon 

Akibat kurang baiknya penanganan pengobatan penderita TBC dan 

lemahnya implementasi strategi DOTS. Penderita yang mengidap 

BTA yang resisten terhadap OAT akan menyebarkan infeksi TBC 

dengan kuman yang bersifat MDR (Multi-drugs Resistant). Untuk 

kasus MDR-TB dibutuhkan obat lain selain obat standard 

pengobatan TBC yaitu obat fluorokuinolon seperti siprofloksasin, 

ofloxacin, levofloxacin (hanya sangat disayangkan bahwa obat ini 

tidak dianjurkan pada anak dalam masa pertumbuhan). 

 

B. ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN TB PARU 

Prosedur pemberian asuhan keperawatan terhadap pada klien 

dilaksanakan melalui proses keperawatan. Teori dan konsep keperawatan 

dilakukan secara terpadu dalam tahapan yang terorganisir melalui : 

1. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Di 

sini,semua data dikumpulkan secara sistematis guna menentukan 

statuskesehatan klien saat ini. (Asmadi, 2008) 

a. Keluhan Utama : Batuk yang disertai dengan darah 

b. Riwayat Kesehatan Sekarang 

Pada umumnya pasien masuk Rumah Sakit dengan keluhan 

batukselama 2 minggu disertai atau tanpa dengan darah dan lendir dan 
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atau darah, keluhan lain yang mungkin didapatkan adalah nafsu makan 

menurun, dan suhu badan meningkat. 

c. Pekerjaan dan penghasilan 

Penghasilan yang tidak seimbang juga berpengaruh terhadap keluarga 

dalam melakukan pengobatan dan perawatan pada anggota keluarga 

yang sakit 

d. Sosial ekonomi 

- pendidikan 

 Tingkat pendidikan menpengaruhi keluarga dalam mengenal 

Tuberculosis Paru beserta pengelolaanya berpengaruh pula terhadap 

pola pikirdan kemampuanuntuk mengambil keputusan dalam 

mengatasi masalah 

- lingkungan 

Menurut (friedman, 1998 ;22) derajat kesehatan di pengaruhi oleh 

lingkungan. Ketenangan lingkungan sangat mempengaruhi derajat 

kesehatan 

e. Riwayat psiko-sosio-spritual 

      Pengkajian psikologis pasien meliputi beberapa dimensi yang 

memungkinkian  perawat untuk memperoleh persepsi yang jelas 

mengenai status, emosi, kognitif dan perilaku pasien. Perawat 

mengumpulkan data hasil pemeriksaan awal pasien tentang kapasitas 

fisik dan intelektual saat ini. 
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f. Pola aktivitas dan istirahat 

Subjektif : Rasa lemah cepat lelah, aktivitas berat timbul. sesak (nafas 

pendek), demam, menggigil. 

Objektif : Takikardia, takipnea/dispnea saat kerja, irritable, sesak 

(tahap, lanjut; infiltrasi radang sampai setengah paru), demam 

subfebris (40 - 41C) hilang timbul. 

g. Pola nutrisi 

Subjektif : Anoreksia, mual, tidak enak diperut, penurunan berat 

badan. 

Objektif : Turgor kulit jelek, kulit kering/bersisik, kehilangan lemak 

sub kutan. 

h. Respirasi 

Subjektif : Batuk produktif/non produktif sesak napas, sakit dada. 

Objektif : Mulai batuk kering sampai batuk dengan sputum 

hijau/purulent, mukoid kuning atau bercak darah, pembengkakan 

kelenjar limfe, terdengar bunyi ronkhi basah, kasar di daerah apeks 

paru, takipneu (penyakit luas atau fibrosis parenkim paru dan pleural), 

sesak napas, pengembangan pernapasan tidak simetris (effusi pleura.), 

perkusi pekak dan penurunan fremitus (cairan pleural), deviasi trakeal 

(penyebaran bronkogenik). 

i. Rasa nyaman/nyeri 

Subjektif : Nyeri dada meningkat karena batuk berulang. 
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Obiektif : Berhati-hati pada area yang sakit, prilaku distraksi, gelisah, 

nyeri bisa timbul bila infiltrasi radang sampai ke pleura sehingga 

timbul pleuritis. 

j. Integritas ego 

Subjektif : Faktor stress lama, masalah keuangan, perasaan tak 

berdaya/tak ada harapan. 

Objektif : Menyangkal (selama tahap dini), ansietas, ketakutan, mudah 

tersinggung. 

k.  Keamanan 

Subyektif: adanya kondisi penekanan imun, contoh AIDS, kanker. 

Obyektif: demam rendah atau sakit panas akut. 

l. Interaksi Sosial 

Subyektif: Perasaan isolasi/ penolakan karena penyakit menular, 

perubahan pola biasa dalam tanggung jawab/ perubahan kapasitas fisik 

untuk melaksanakan peran. 

m. ADL (activiti daily living) 

- Pasien buang dahak sembarangan 

- Batuk tanpa etika tutup mulut atau palingkan wajah 

2. Diagnosa Keperawatan 

Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang dibuat olehperawat 

professional yang member gambaran tentang masalah atau status 

kesehatan klien, baik aktual maupun potensial, yang ditetapkan 

berdasarkan analisis dan interpretasi data hasil pengkajian (Asmadi, 2008). 
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Adapun diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien 

dengan  TB Paru adalah sebagai berikut: 

a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekret kental 

atau sekret darah, kelemahan, upaya batuk buruk, edema 

trakeal/faringeal.  

b. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan berkurangnya 

keefektifan permukaan paru, atelektasis, kerusakan membran alveolar 

kapiler, sekret yang kental, edema bronchial. 

c. Gangguan keseimbangan  nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan 

dengan kelelahan, batuk yang sering, adanya produksi sputum, 

dispnea, anoreksia, penurunan kemampuan finansial. 

3. Intervensi 

Tahap perencanaan memberi kesempatan kepada perawat, klien, 

keluarga dan orang terdekat dari klien untuk merumuskan rencana 

tindakan keperawatan guna mengatasi masalah yang dialami klien. 

Setelah merumuskan diagnosa keperawatan, langkah berikutnya 

adalah menetapkan perencanaan pulang. Perencanaan meliputi 

pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi atau 

mengoreksi. Beberapa komponen yang perlu diperhatikan untuk 

mengevaluasi tindakan keperawatan meliputi menentukan prioritas, 

menentukan kriteria hasil, menentukan rencana tindakan dan dokumentasi. 

(Nursalam, 2001) 

Adapun rencana tindakan dari diagnosa keperawatan yang muncul 

pada pasien dengan Tuberculosis Paru antara lain: 
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a.  Diagnosa Keperawatan : Bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan sekret kental atau sekret darah, kelemahan, upaya 

batuk buruk, edema trakeal/faringeal. 

Tujuan : Setelah diberikan tindakan keperawatan kebersihan jalan 

napas efektif, 

Kriteria hasil:Mempertahankan jalan napas pasien, mengeluarkan 

sekret tanpa bantuan, menunjukkan prilaku untuk memperbaiki 

bersihan jalan napas, merpartisipasi dalam program pengobatan sesuai 

kondisi, dan mengidentifikasi potensial komplikasi dan melakukan 

tindakan tepat. 

Intervensi : 

1) Kaji  ulang fungsi pernapasan: bunyi napas, kecepatan, irama, 

kedalaman dan penggunaan otot aksesori. 

Rasional: Penurunan bunyi napas indikasi atelektasis, ronki 

indikasi akumulasi secret/ketidakmampuan membersihkan jalan 

napas sehingga otot aksesori digunakan dan kerja pernapasan 

meningkat. 

2) Catat kemampuan untuk mengeluarkan secret atau batuk efektif, 

catat karakter, jumlah sputum, adanya hemoptisis. 

Rasional: Pengeluaran sulit bila sekret tebal, sputum berdarah 

akibat kerusakan paru atau luka bronchial yang memerlukan 

evaluasi/intervensi lanjut. 

3) Berikan pasien posisi semi atau Fowler, Bantu/ajarkan batuk efektif 

dan latihan napas dalam. 

http://nursingbegin.com/kumpulan-askep-asuhan-keperawatan/
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Rasional: Meningkatkan ekspansi paru, ventilasi maksimal 

membuka area atelektasis dan peningkatan gerakan sekret agar 

mudah dikeluarkan. 

4) Bersihkan sekret dari mulut dan trakea, suction bila perlu. 

Rasional: Mencegah obstruksi/aspirasi. Suction dilakukan bila 

pasien tidak mampu mengeluarkan sekret. 

5) Pertahankan intake cairan minimal 2500 ml/hari kecuali 

kontraindikasi. 

Rasional: Membantu mengencerkan secret sehingga mudah 

dikeluarkan. 

6) Lembabkan udara/oksigen inspirasi. 

Rasional: Mencegah pengeringan membran mukosa. 

7) Kolaborasi pemberian obat: agen mukolitik, bronkodilator, 

kortikosteroid sesuai indikasi.  

Rasional: Menurunkan kekentalan sekret, lingkaran ukuran lumen 

trakeabronkial, berguna jika terjadi hipoksemia pada kavitas yang 

luas. 

b.  Diagnosa Keperawatan : Gangguan pertukaran gas berhubungan 

dengan berkurangnya keefektifan permukaan paru, atelektasis, 

kerusakan membran alveolar kapiler, sekret yang kental, edema 

bronchial. 

Tujuan: Setelah diberikan tindakan keperawatan pertukaran gas efektif, 

dengan kriteria hasil: Melaporkan tidak terjadi dispnea, menunjukkan 
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perbaikan ventilasi dan oksigenasi jaringan adekuat dengan GDA 

dalam rentang normal, dan bebas dari gejala distress pernapasan. 

Intervensi: 

1)  Kaji dispnea, takipnea, bunyi pernapasan abnormal. Peningkatan 

upaya respirasi, keterbatasan ekspansi dada dan kelemahan. 

Rasional: Tuberkulosis paru dapat rnenyebabkan meluasnya 

jangkauan dalam paru-paru yang berasal dari bronkopneumonia 

yang meluas menjadi inflamasi, nekrosis, pleural effusion dan 

meluasnya fibrosis dengan gejala-gejala respirasi distress. 

2) Evaluasi perubahan-tingkat kesadaran, catat tanda-tanda sianosis 

dan perubahan warna kulit, membran mukosa, dan warna kuku. 

Rasional: Akumulasi secret dapat menggangp oksigenasi di organ 

vital dan jaringan. 

3) Anjurkan untuk bedrest, batasi dan bantu aktivitas sesuai 

kebutuhan. 

Rasional: Mengurangi konsumsi oksigen pada periode respirasi. 

c. Gangguan keseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan 

dengan kelelahan, batuk yang sering, adanya produksi sputum, 

dispnea, anoreksia, penurunan kemampuan finansial. 

Tujuan: Setelah diberikan tindakan keperawatan diharapkan 

 kebutuhan nutrisi adekuat, dengan kriteria hasil : Menunjukkan berat 

badan meningkat mencapai tujuan dengan nilai laboratoriurn normal 

dan bebas tanda malnutrisi dan melakukan perubahan pola hidup untuk 

meningkatkan dan mempertahankan berat badan yang tepat. 



 
 

38 
 

Intervensi : 

1) Catat status nutrisi paasien: turgor kulit, timbang berat badan, 

integritas mukosa mulut, kemampuan menelan, adanya bising usus, 

riwayat mual/rnuntah atau diare. 

Rasional: Berguna dalam mendefinisikan derajat masalah dan 

intervensi yang tepat. 

2) Kaji ulang  pola diet pasien yang disukai/tidak disukai. 

Rasional: Membantu intervensi kebutuhan yang spesifik, 

meningkatkan intake diet pasien. 

3) Monitor intake dan output secara periodik. 

Rasional: Mengukur keefektifan nutrisi dan cairan. 

4) Catat adanya anoreksia, mual, muntah, dan tetapkan jika ada 

hubungannya dengan medikasi. Awasi frekuensi, volume, 

konsistensi Buang Air Besar (BAB). 

Rasional: Dapat menentukan jenis diet dan mengidentifikasi 

pemecahan masalah untuk meningkatkan intake nutrisi. 

5) Lakukan perawatan mulut sebelum dan sesudah tindakan 

pernapasan. 

Rasional: Mengurangi rasa tidak enak dari sputum atau obat-obat 

yang digunakan yang dapat merangsang muntah. 

6) Anjurkan makan sedikit dan sering dengan makanan tinggi protein 

dan karbohidrat. 

Rasional: Memaksimalkan intake nutrisi dan menurunkan iritasi 

gaster.  
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4. Evaluasi 

a. Bersihan jalan napas efektif, dengan kriteria evaluasi : 

Mempertahankan jalan napas pasien, mengeluarkan sekret tanpa 

bantuan, menunjukkan prilaku untuk memperbaiki bersihan jalan 

napas, berpartisipasi dalam program pengobatan sesuai kondisi, 

mengidentifikasi potensial komplikasi dan melakukan tindakan 

tepat. 

b. Pertukaran gas efektif, dengan kriteria evaluasi: Melaporkan tidak 

terjadi dispnea, menunjukkan perbaikan ventilasi dan oksigenasi 

jaringan adekuat dengan GDA dalam rentang normal, bebas dari 

gejala distress pernapasan. 

c. Kebutuhan nutrisi adekuat, dengan kriteria evaluasi: Menunjukkan 

berat badan meningkat mencapai tujuan dengan nilai laboratoriurn 

normal dan bebas tanda malnutrisi, melakukan perubahan pola 

hidup untuk meningkatkan dan mempertahankan berat badan yang 

tepat. 
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BAB  III 

TINJAUAN KASUS 

 

A. Pengkajian  Keperawatan  

 1. Pengumpulan Data   

a. Biodata 

1) Identitas Klien 

a) Nama :  Tn. “I” 

b) Umur :  60 tahun 

c) Jenis kelamin :  Laki-laki 

d) Agama :  Islam 

e) Suku / Bangsa :  Bugis / Indonesia 

f) Status Perkawinan :  Menikah 

g)  Pekerjaan :  PNS 

h) Alamat  : Jl. Pahlawan Kel Watuliandu 

i) No. MR :  095162 

j) Tanggal masuk RS :  7 Mei 2020 

k) Tanggal pengkajian  :  12 Mei 2020 

l) Diagnosa Medik  :  Tuberculosis Paru 

2) Identitas Penanggung jawab  

a) Nama :  Ny. “N” 

b) Umur :  58 Tahun 

c) Hubungan dengan klien :  Istri 
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b. Riwayat Kesehatan 

1) Keluhan Saat Pengkajian : Klien batuk berlendir. 

2) Riwayat Kesehatan Sekarang : Pada saat pengkajian klien 

mengatakan batuk berlendir sejak 1 bulan yang lalu, dengan faktor 

yang memperberat jika melakukan aktivitas yang berat, klien 

mengatakan ada lendir di tenggorokannya dan mukusnya 

berwarnah putih kental, klien juga mengatakan sesak terutama jika 

mukus sudah bertumpuk di tenggorokan, Klien juga mengatakan 

selera makan menurun sejak 5 hari yang lalu, klien mengatakan 

sangat lemah, klien mengatakan sering terjaga pada malam hari, 

klien mengatakan tidurnya tidak nyenyak dan tidak teratur. 

3) Riwayat Kesehatan Masa Lalu :  

Klien mengatakan pernah dirawat di rumah sakit sekitar 1 

tahun yang lalu dan pengobatan 6 bulan tidak tuntas. Klien juga 

mengatakan hanya sering mengalami batuk dan influenza, dan 

tidak alergi terhadap makanan ataupun obat-obatan. 

4) Riwayat kesehatan keluarga 

Saudara klien mengatakan belum pernah ada yang menderita 

penyakit menular, penyakit kronik atau penyakit yang diderita oleh 

klien. 
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60 

Genogram keluarga 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                   

         Ket :  

 

 :  Laki – Laki 

 :  Perempun 

          :  Meninggal 

 :  Garis keturunan  

 :    Pasien 

 : Tinggal Serumah 

 

c. Riwayat Psikososial 

Proses interaksi antara klien dengan anggota keluarganya serta 

petugas kesehatan terjalin dengan baik. Interaksi dengan keluarganya 

klien, Dokter, dan perawat saat klien dirawat sangat baik dan 

kooperatif. 
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d. Riwayat spiritual 

Klien mengatakan sebelum sakit klien rajin melaksanakan shalat 

5 waktu, selama di rawat di rumah sakit klien tidak pernah 

meninggalkan sholat 5 waktu. 

e. Pemeriksaan fisik 

Keadaan umum : Klien tampak lemah, kesadaran compos mentis, 

nilai GCS 15 (M=6, E=4, V=5) tampak berbaring posisi semi fowler, 

terpasang infus di tangan kanan, NacL (Natrium Clorida) 20 tetes 

permenit. Berat badan sebelum sakit 60 kg setelah dirawat 52 kg,  

Tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 102 kali permenit, frekuensi 

pernapasan 26 kali permenit, suhu 36,5 C. 

f. Pengkajian Persistem 

1) Sistem pernafasan 

a) Hidung 

Posisi hidung simetris kiri dan kanan, terdapat 

pernapasan cuping hidung, terdapat secret yang menghalangi 

proses penciuman, tidak terdapat polip, tidak ada 

epiktaksis,tidak terdapat nyeri tekan pada daerah nasal. 

b) Leher 

Tidak nampak dan teraba adanya pembesaran kelenjar 

thyroid, tidak nampak dan teraba adanya tumor. 
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c) Dada 

Bentuk dada simetris kiri dan kanan, vokal premitus 

simetris kiri dan kanan tidak terdapat nyeri tekan, bunyi 

perkusi pada dada resonan, tidak terdapat massa, Terdengar 

suara nafas tambahan yaitu ronchi. 

2) Sistem kadiovaskuler 

Konjungtiva anemis, bibir tidak pucat, arteri carotis teraba 

kuat, vena jugularis tidak meninggi, teraba ictus cordis pada ICS 4 

dan 5. 

3) Sistem pencernaan 

a) Mulut 

Tidak ada stomatitis, gigi lengkap, tidak ada caries, bibir 

kering  dan pecah-pecah, dan kemampuan menelan baik. 

b) Gaster  

Tidak ada nyeri tekan dan kembung, perut simetris kiri 

dan kanan, tidak terba adanya pembesaran hepar, limfa dan 

ginjal. 

4) Sistem Indra 

a) Kelopak mata tidak terdapat edema dan tidak tampak cekung, 

bulu mata normal, alis normal Mata simetris kiri dan kanan, 

sclera tidak tampak ikterus, konjungtiva anemis. 
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b) Hidung, Penciuman normal  (dapat membedakan bau wangi 

dan busuk), tidak ada perih dihidung, tidak ada epistaksis, tidak 

ada sekret yang menghalangi jalan nafas. 

c) Telinga simetris kiri dan kanan, tidak terdapat nyeri, kanal 

auditorius bersih, tidak terdapat serumen, fungsi pendengaran 

baik. 

5) Sistem Syaraf 

a) Fungsi cerebral 

(1)  Status mental 

(a) Orientasi  : Klien mengetahui tempat tinggalnya, 

alamatnya, hari apa, tanggal dan bulan berapa saat ini 

(b) Daya ingat  : Klien dapat menceritakan kejadian 

sebelum masuk rumah sakit. 

(c) Perhatian dan perhitungan  : Klien tanggap, berespon 

dan menjawab dengan benar saat ditanya perhitungan 

sederhana. 

(d) Bahasa  : Klein dapat berbicara dengan lancar dan tepat 

(2) Kesadaran  

(a) Tingkat kesadaran  : Composmentis 

(b) GCS :15,  

Eye : 4, Motorik : 6, Verbal : 5 
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(3) Bicara 

 (a) Ekspresive : Klien mampu bicara dengan lancar, 

spontan dan jelas. 

(b) Reseptive : Klien mampu memahami dan menjawab 

pertanyaan dengan baik. 

b) Fungsi cranial 

Nervus  I  (Olfaktorius) : Pengkajian tidak dilakukan. 

Nervus  II (Optikus) : Lapang pandang normal  

Nervus  III, IV,VI (Okulomotorius, troklearis, dan abdusen) : 

Klien dapat membuka mata secara 

spontan, pupil ishokor, tidak ada 

deviasi bola mata dan diplopia 

serta bola mata dapat bergerak 

kekiri dan kekanan. 

Nervus  V (Trigeminus)  :    

- Sensorik  : Klien dapat merasakan usapan 

kapas pada daerah oftalmikus, 

maxilaris dan mandibularis 

- Motorik : Teraba gerakan simestris  saat klien 

mengunyah pada daerah otot 

masseter dan temporalis. 

Nervus  VII (Facialis)   :  

 - Sensorik : Klien dapat merasakan rasa 

dibawah lidah (rasa asin dan 

manis) 



 
 

47 
 

- Motorik :   Penggerakan wajah simetris  saat 

tersenyum 

- Otonom : Tidak terdapat kelumpuhan pada 

daerah wajah 

Nervus  VIII (Akustikus)  : 

 - Pendengaran   : Klien mampu mendengar 

dengan baik pada telinga kiri 

dan kanan 

- Keseimbangan   :  Tidak dikaji 

Nervus  IX (glassofaringeus)   : Klien dapat merasakan rasa 

pahit pada 1/3 bagian 

posterior lidah 

Nervus X (Vagus)  : Gerakan ovula normal dan 

tidak ada rangsangan mual 

dan muntah 

Nervus XI (Assesorius) : - Sternokledomastoideus 

dapat           menahan 

tahanan pada pipi 

  - Trapezius dapat menahan 

tahanan pada bahu 

Nervus XII (Hipoglosus)  : Klien dapat mendorong dan 

menjulurkan lidah kekiri dan 

kekanan 

c) Fungsi motorik  

(1)  Massa otot  :  Tidak ada atropi dan hipertropi otot 
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(2)  Tonus otot : Klien mampu mengkontraksikan otot – 

ototnya dengan baik 

(3) Kekuatan otot :  Skala 4 (bisa bergerak melawan tahanan 

pemeriksa tetapi kekuatannya berkurang 

d) Fungsi Cerebellum 

  (1) Koordinasi    :  Klien mampu mengikuti gerakan jari 

tangan perawatr dan dengan menunjuk 

hidungnya 

(2) Keseimbangan  :  Tidak dikaji. 

e) Iritasi meningen 

Tidak ada tanda kaku kuduk, kernig sign, lasaque sign dan 

brudzinki. 

6) Sistem musculoskeletal 

a) Kepala  

(1) Bentuk kepala : Mesochepal 

(2) Gerakan : Fleksi, ekstensi, rotasi dan hiperekstensi   

b) Vertebrae 

Klien nampak kiposis, dapat bergerak bila dibantu. 

c) Lutut 

a. Tidak bengkak, gerakan pasif. 

d) Kaki  

Tidak terdapat bengkak, dan tidak terdapat luka. 

e) Tangan  

Tidak bengkak, bahu dapat digerakkan. 

7) Sistem Integumen 

a) Rambut  
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Warna rambut hitam dan beruban, tampak lempek dan kotor. 

b) Kulit  

Warna kulit sawo matang, kulit lembab dan tampak bersih. 

c) Kuku  

Warna kuku lebih transparan, kotor dan panjang  

8) Sistem endokrin 

Tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar thyroid, pengeluaran 

keringat berlebihan pada malam hari, tidak ada polydipsia, 

polyphagy dan ada polyuria. 

9) Sistem perkemihan 

Tidak nampak adanya odema palpebra dan oedema anasarka, tidak 

ada nyeri tekan pada kandung kemih, tidak ada riwayat, nocturia, 

disuria, dan kencing batu, tidak ada riwayat menderita penyakit 

hubungan seksual. 

10) Sistem reproduksi 

Pengkajian tidak dilakukan. 

11) Sistem Imun 

Klien mengatakan tidak ada alergi (cuaca, debu, bulu binatang, zat 

kimia), penyakit yang berhubungan dengan perubahan –perubahan 

cuaca : flu, dan tidak pernah ada riwayat transfuse darah. 
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g) Pola aktivitas sehari – hari  

Tabel  3.1 

Pola aktivitas sehari - hari.Tn.“I” dengan Gangguan Sistem 

Pernafasan“Tuberculosis Paru” di Ruang Mawar  BLUD 

Rumah Sakit Benyamin Guluh 

Kolaka 2020 

 

Nama            : Tn. I Nama Mahasiswa: Risno Laha 

No. RM      : 09 51 62                             Nim : P003200190234  

Ruang rawat : Mawar 

Pola Kebiasaan Di Rumah Di Rumah Sakit 

Nutrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminasi  

 

 

 

 

Istirahat tidur 

Klien mengatakan, di 

rumah klien makan 3 kali 

sehari dengan nasi, lauk 

pauk maupun sayuran. 

Makan habis 1 piring 

ukuran dewasa. Klien 

tidak mempunyai alergi 

makanan maupun 

makanan pantangan.  

Klien minum 7-8 gelas 

perhari setiap kali merasa 

haus,, gelas ukuran 

sedang, + 1500-2500 cc, 

air putih. Klien makan 

dan minum sendiri. 

 

BAK lancar, 5-7 kali 

sehari, warna kuning 

jernih, tidak ada kesulitan 

saat BAK 

BAB setiap 1 kali sehari, 

konsistensi lembek, warna 

kuning. 

Klien tidur malam + 

pukul 21.00 WIB dan 

Selama dirawat di rumah 

sakit klien mengatakan 

nafsu makan menurun, 

frekuensi makan 3 kali 

perhari sesuai porsi yang 

diberikan.dengan bubur, 

lauk pauk dan buah. 

Klien hanya makan 5 

sendok makan. 

Klien minum 8–12 gelas  

perhari setiap haus, 

minum air putih hangat. 

Selama sakit klien 

makan dan minum 

dibantu oleh istrinya.  

 

Klien mengatakan BAK 

lebih dari 4-7 kali sehari 

warna kuning, 

menggunakan 

pispot.Klien mengatakan 

BAB 1x 

sehari,konsistensi 

lembek. 

Di rumah sakit klien 

tidur malam jam 01:00 – 
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Persona Hygiene 

 

 

 

 

 

Aktivitas  

bangun + pukul 05.00 

WIB. Mudah terbangun. 

Klien mengatakan 

kadang-kadang tidur 

siang, kalau tidur siang 

klien + 3 jam.  yaitu dari 

pukul 14.00-16.00 WIB. 

Tidak ada kebiasaan yang 

dilakukan sebelum tidur. 

 

 

 

Klien Mandi dan gosok 

gigi 2 kali sehari, mencuci 

rambut 3 kali seminggu, 

memotong kuku bila 

sudah panjang, tidak ada 

jadwal khusus, semuanya 

dilakukan dengan sendiri.  

 

Aktivitas sehari-hari tidak 

ada gangguan dan 

mandiri, pergerakan 

bebas.  

05:00 klien mengatakan 

kurang tidur dan sering 

terbangun di malam hari 

karena sesak dan 

batuknya, klien 

merasakan sesak dan 

terbangun 2 – 3 kali 

dalam satu malam, 

jumlah tidur klien 3-5 

jam per hari. Untuk tidur 

siang klien jarang tidur 

siang. 

 

Selama dirawat klien 

hanya di lap basah oleh 

istrinya dengan 

menggunakan air hangat 

dan waslap, selama sakit 

klien belum pernah 

keramas, dan 

menggunting kuku. 

 

Di rumah sakit klien 

hanya tiduran. Aktivitas 

terbatas, ambulasi tidak 

dapat dilakukan 

kebutuhan klien selalu 

dibantu oleh anaknya. 
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h. Tes Diagnostik 

1) Pemeriksaan Laboratorium 

Tabel  3.2 

Hasil Pemeriksaan Laboratorium.Tn.“I” dengan Gangguan Sistem 

Pernafasan“Tubercolosis Paru” di Ruang Mawar  BLUD 

Rumah Sakit Benyamin Guluh 

Kolaka 2020 

Pemeriksaan Hasil Nilai Normal 

1. HGB(Hemoglobin) 

2. RBC (Eritrosit) 

3. HCT (Hematokrit) 

4. PLT (Trombosit) 

5. MCV 

6. MCH 

7. MCHC 

8. WBC 

11,8 g/dl 

3,71 x 106/ml 

35,0 

363 x 103/ml 

94, 3 FL 

27,7 Pg 

33,2 g/dL 

13, 9 mg /dl 

13, 0 – 16, 0 g/dL 

4,0 – 6,50 x 106/ml 

36,0 - 46% 

150 – 400 x 103/ml 

80 – 97 FL 

27 – 31 Pg 

33 – 36 g/dL 

4,80 – 10,8 mg /dl 

 

2) Pemeriksaan sputum BTA : (+++) positif untuk mycobakterium pada 

tahap akhir penyakit 

3) Foto Rontgen 

Nampak adanya banyangan berawan ( fatchy ) pada segmen apical 

lobus bawah paru dekstra 

4) Terapi saat ini 

a) Infus NACL 20 
tts

 / menit 

b) Acetylsistein500 mg 3x1 

c) OAT Kategori 1 

- Rifamficin 

- Etambutol 

- Pirasinamid 

- Isnoniasid (INH) 

d) Inbumin 3x1 
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2. Data Fokus 

Tabel  3.3 

Data Fokus Klien.Tn.“I” dengan Gangguan Sistem Pernafasan “Tubercolosis 

Paru” di Ruang Mawar  BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh               

Kolaka 2020 

Nama           : Tn. I                                        Nama Mahasiswa : Risno Laha 

No. RM   : 09 51 62      Nim : P003200190234   

Ruang rawat: Mawar 

No Data Subjektif Data Objektif 

1. 

 

2. 

 

3 

 

4. 

 

5. 

    6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

Klien mengatakan batuk 

berlendir. 

Klien mengatakan ada lendir 

di tenggorokannya. 

Klien mengatakan sesak 

terutama jika mucus sudah 

bertumpuk di tenggorokan. 

Klien mengatakan selera 

makannya menurun. 

Klien mengatakan porsi 

makannya tidak  dihabiskan. 

Klien mengatakan hanya 

makan kira-kira 5 sendok 

makan. 

Klien mengatakan sering 

terjaga pada malam hari. 

Klien mengtakan tidurnya 

tidak nyenyak 

Klien mengatakan tidurnya 

tidak teratur 

a. KU lemah 

b. TTV : 

TD : 110 / 90 mmHg 

N : 102x / menit 

S : 36,5 
0
 C

 

P : 26 x /menit 

c. Klien Nampak batuk disertai dengan 

adanya lendir 

d. Suara nafas tambahan : ronchi 

e. BTA (+++) positif untuk mycobakterium 

pada tahap akhir penyakit dan foto rotgen 

(+) Nampak adanya banyangan berawan 

(fatchy) pada segmen apical lobus bawah 

paru dekstra. 

f. Porsi makan klien tidak dihabiskan 

g. Klien hanya makan 5 sendok makan  

h. Bibir klien kering dan pecah-pecah 

Berat badan sebelum sakit : 60 kg 

Sesudah sakit  : 52 kg 

i. Conjungtiva anemis 

j. HB 11,8 gram % 

k.  Jumlah tidur klien 3-5 jam perhari 
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3. Analisa Data 

Tabel  3.4 

Asuhan Keperawatan Pada Klien Tn.“I” dengan Gangguan Sistem Pernafasan 

“Tubercolosis Paru” di Ruang Perawatan Mawar BLUD 

 Rumah Sakit Benyamin Guluh 

Kabupaten Kolaka 

2020 

Nama            : Tn. I Nama Mahasiswa: Risno Laha 

No. RM  : 09 51 62   Nim : P003200190234  

Ruang rawat  : Mawar 

No Data Etiologi Masalah 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds : 

- Klien mengatakan batuk 

berlendir 

- Klien mengatakan ada lendir 

di tenggorokan dan 

mukusnya berwarna putih 

kental 

- Klien mengatakan sesak 

terutama jika mukus sudah 

bertumpuk di tenggorokan 

Do : 

-  Tanda – tanda vital : 

TD : 110 / 90 mmHg 

N : 102 x / menit       

S : 36,5 
0 

C 

P : 26 x / menit 

- Klien nampak batuk disertai 

dengan adanya lendir 

- Suara nafas tambahan ronchi 

Mycobacterium tuberculosis 

 

Droplet (percikan dahak, udara ) 

 

Invasi pada saluran pernapasan 

 

Limpatogen + Hematogen 

 

Paru 

 

Reaksi inflamasi 

 

Produksi mucus meningkat 

 

Penumpukan mucus pada jalan 

nafas 

 

 

Kompensasi untuk mengelurkan  

Bersihan 

jalan nafas 

tidak 

efektif 
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Mucus 

 

Batuk 

 

Bersihan jalan nafas tidak 

efektif 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Ds : 

- Klien mengatakan selera 

makannya menurun 

- Klien mengatakan porsi 

makannya tidak dihabiskan 

- Klien mengatakan hanya 

makan kira – kira 5 sendok 

makan 

Do : 

- Porsi makan klien tidak 

dihabiskan 

- Klien hanya makan 5 sendok 

makan 

- BB sebelum sakit 60 kg 

- BB saat sakit 52 kg 

 

 

 

Aktivitas seluler meningkat 

 

Peningkatan metabolisme 

 

Pemecahan KH, lemak dan 

protein 

 

Intake tidak adekuat 

 

Berat badan menurun 

 

Defisit Nutrisi 

 

 

Defisit 

Nutrisi 

 

 

 

 



 
 

56 
 

1 2 3 4 

3 

 

Ds : 

- Klien mengatakan sering 

terbangun pada malam hari 

- Klien mengatakan tidurnya 

tidak nyenyak 

- Klien mengatakan tidurnya 

tidak teratur 

Do : 

- Jumlah jam tidur klien 3-5 

jam perhari. 

 

Batuk 

 

Ransangan korteks serebri dan 

perifer 

 

Umpan balik pada RAS  

(refikuler activity system) 

 

REM menurun 

 

Sering terjaga 

 

Gangguan pola tidur 

Gangguan 

pola tidur 

 

 

 

 

 

 

 

B. Diagnosa Keperawatan 

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan 

membersihkan sekret, yang ditandai dengan: 

Data Subjektif 

a. Klien mengatakan batuk berlendir 
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b. Klien mengatakan ada lendir di tenggorokan dan mukusnya 

berwarna putih kental 

c. Klien mengatakan sesak terutama jika mukus sudah bertumpuk di 

tenggorokan. 

Data Objektif : 

a.  BTA (+) positif untuk mycobakterium pada tahap akhir penyakit 

b. Foto rontgen: nampak adanya banyangan berawan ( fatchy ) pada 

segmen apical lobus bawah paru dekstra 

c. KU lemah 

d. Tanda – tanda vital : 

TD : 110 / 90 mmHg 

N : 102 x / menit 

S : 36,5 
0 

C 

P : 26 x / menit 

e.  Klien nampak batuk disertai dengan adanya lendir. 

f.  Suara nafas tambahan ronchi 

2. Defisit nutrisi berhubungan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme yang ditandai dengan: 

Data Subjektif : 

a. Klien mengatakan selera makannya menurun 

b. Klien mengatakan porsi makannya tidak dihabiskan 

c. Klien mengatakan hanya makan kira – kira 5 sendok makan 
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Data Objektif : 

a. Porsi makan klien tidak dihabiskan 

b. Klien hanya makan 5 sendok makan 

c. BB sebelum sakit 60 kg 

d. BB saat sakit 52kg 

e. Bibir klien kering dan pecah-pecah 

f. Terpasang infus Nacl 20 tts / mnt. 

3. Gangguan pola tidur berhubungan gangguan kualitas dan kuantitas waktu 

tidur akibat factor eksternal, yang ditandai dengan: 

Data Subjektif : 

a. Klien mengatakan sering terbangun pada malam hari 

b. Klien mengatakan tidurnya tidak nyenyak 

c. Klien mengatakan tidurnya tidak teratur 

Data Objektif : 

a. Conjungtiva anemis 

b. Hb : 11,8 gram % 

c. Jumlah jam tidur klien 3-5 jam perhari



 
 

59 
 

C. Intervensi Keperawatan 

Tabel  3.5 

Intervensi Keperawatan Tn.“I” dengan Gangguan Sistem Pernafasan 

“Tubercolosis Paru” di Ruang Mawar BLUD 

 Rumah Sakit Benyamin Guluh 

Kolaka 2020 

Nama : Tn. I     Nama Mahasiswa : Risno Laha 

No. RM :09 51 62     Nim   : P003200190234                       

Ruang Rawat : Mawar 

No Hari / Tgl Diagnosa Keperawatan 
Rencana Keperawatan 

   Tujuan Intervensi Rasional 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

Selasa 

12/05/20 

 

 

 

 

Bersihan jalan nafas tidak 

efektif berhubungan 

dengan ketidakmampuan 

membersihkan sekret 

ditandai dengan : 

Ds : 

- Klien mengatakan batuk 

berlendir  

- Klien mengatakan ada 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan 3x24 jam 

oksigenasi atau eliminasi 

karbondioksida pada membrane 

alveolus kapiler normal. Dengan 

Kriteria Hasil: 

 

- Batuk efektif menurun 

1. Kaji fungsi 

pernapasan. 

 

2. Observasi tanda-

tanda vital 

 

3. Anjurkan banyak 

minum air hangat. 

 

1. Penurunan bunyi nafas 

dapat menunjukkan 

atelektasis 

2. Untuk mengetahui 

intervensi selanjutnya 

yang akan dilakukan 

3. Menurunkan 

kekentalan dan 

pelengketan secret 

paru 
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lendir di tenggorokan 

dan mukusnya berwarna 

putih kental 

- Klien mengatakan sesak 

terutama jika mukus 

- berkumpul di 

tenggorokan 

Do : 

- Foto rontgen (+), BTA 

(+) 

- Tanda – tanda vital : 

TD : 110 /90 mmHg 

N : 102 x / menit 

S : 36,5 
0 

C 

P : 26 x / menit 

- Klien nampak batuk 

disertai dengan adanya 

lendir 

- Produksi sputum menurun 

- Mengi menurun 

- Sianosis Menurun 

  

4. Berikan posisi 

semi fowler. 

 

 

5. Kolaborasi 

pemberian  obat – 

obatan sesuai 

indikasi 

4. Posisi membantu 

memaksimalkan 

ekspansi paru dan 

menurunkan upaya 

5. Menurunkan 

kekentalan dan 

pelengketan secret 

paru untuk 

memudahkan 

pembersihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

1 2 3 4 5 6 

2 Selasa 

12/05/20 

 

Defisit nutrisi 

berhubungan asupan 

nutrisi tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

metabolisme 

Ds : 

- Klien mengatakan selera 

makannya menurun 

- Klien mengatakan porsi 

makannya tidak 

dihabiskan 

- Klien mengatakan hanya 

makan kira-kira 5 

sendok makan 

Do : 

- Porsi makan klien tidak 

dihabiskan 

- Klien hanya makan 5 

sendok makan 

- Bibir klien kering dan 

pecah-pecah 

- BB sebelum sakit 60 kg 

- BB saat sakit 52 kg 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan 3x24 jam status 

nutrisi terpenuhi dengan 

Kriteria Hasil:  

- Porsi makan yang 

dihabiskan meningkat 

- Berat badan atau IMT 

meningkat 

- Frekuensi makan meningkat 

- Nafsu makan Meningkat 

- Perasaan cepat kenyang 

meningkat 

1. Kaji pola makan klien  

 

 

 

 

2. Sajikan makanan dalam 

keadaan hangat 

 

3. Anjurkan klien untuk 

makan dengan porsi 

sedikit tapi sering 

 

 

 

 

 

1. Mengetahui sejauh mana 

terjadinya perubahan pola 

makan dan sebagai 

pedoman untuk 

melakukan intervensi 

selanjutnya 

2. Meningkatkan selera 

makan. 

 

 

3. Mengurangi kebosanan 

dan memberikan 

kesempatan usus untuk 

mengolah makanan. 
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1 2 3 4 5 6 

3. Selasa 

12/05/20 

 

Gangguan pola tidur 

berhubungan gangguan 

kualitas dan kuantitas 

waktu tidur akibat faktor 

eksternal 

Ds : 

- Klien mengatakan 

sering terjaga pada 

malam hari 

- Klien mengatakan 

tidurnya tidak 

nyenyak 

- Klien mengatakan 

tidurnya tidak 

teratur 

Do : 

- Conjungtiva anemis 

- Hb : 11,8 gram % 

- Jumlah jam tidur 3-5 

jam perhari. 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatn 3x24 jam 

diharapkan pola tidur membaik, 

dengan kriteria hasil: 

- Keluhan sulit tidur menurun 

- Keluhan sering terjaga 

menurun 

- Keluhan tidak puas menurun 

- Keluhan pola tidur berubah 

menurun 

- Keluhan istirahat tidak cukup 

menurun 

 

1. Kaji pola istirahat tidur 

klien dan penyebab pola 

tidur klien 

 

 

2. Ciptakan lingkungan 

yang nyaman (batasi 

pengunjung, kurangi 

kebisingan). 

 

3. Beri posisi yang nyaman 

dan bantu klien dalam 

mengubah posisi  

 

 

 

 

1. Mengetahui jumlah 

tidur klien selama 24 

jam sehingga membantu 

dalam pemberian 

intervensi selanjutnya. 

2. Lingkungan yang 

tenang membantu 

dalam memberikan 

situasi yang kondusif 

untuk tidur . 

3. Pengubahan  posisi 

akan merubah area 

tekanan sehingga dapat 

meningkatkan 

kenyamanan. 
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D. Implementasi 

 

Tabel  3.6 

Implementasi Keperawatan Tn“I” dengan Gangguan Sistem Pernafasan 

“Tubercolosis Paru” di Ruang Mawar BLUD  

Rumah Sakit Benyamin Guluh 

Kolaka 2020 

 

Nama : Tn. I    Nama Mahasiswa : Risno Laha 

No. RM  : 09 51 62    Nim: P003200190234                           

Ruang Rawat : Mawar 

No 
Hari / 

Tgl 

No. 

DX 
Jam Implementasi 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa 

12/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagi 

09.00 

 

 

 

09.10 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengkaji pola pernapasan  

Hasil : Melalui auskultasi terdengar suara 

ronchi, frekuensi pernapasan 28 

x/menit, menggunakan otot bantu 

pernafasan. Yaitu: perut 

2. Mengobservasi vital sign 

Hasil : TD : 110/90 mmHg 

  N : 102 x / menit 

  S : 37
0 
C 

  P : 28 x / menit 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selasa 

12/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

10.20 

 

 

11.00 

 

12.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

  11.40 

 

 

 

  12.10 

3. Mengajurkan klien untuk banyak minum air 

hangat  

Hasil : Klien nampak minum air hangat . 

4. Memberikan klien posisi semi fowler  

Hasil  : Klien dalam posisi semi fowler. 

5. Penatalaksanaan pemberian Medikasi 

Hasil : Klien diberi 

- OAT I 1x3 

- Acetylsistein 3x1 

1. Mengkaji  pola makan klien  

Hasil : Klien mengatakan selera 

makannya menurun dan hanya 

menghabiskan   5  sendok makan 

2. Menyajikan makanan dalam keadaan 

hangat  

Hasil : Keluarga klien menyajikan 

makanan dalam keadaan hangat 

3. Menganjurkan untuk makan dalam porsi 

kecil tapi sering  

Hasil : Klien mau menerima anjuran 

perawat  
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1 2 3 4 5 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu 

13/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

 

20.00 

 

 

 

 

20.10 

 

 

 

1. Mengkaji pola istirahat tidur klien  

Hasil : Pola tidur klien 4 – 5 jam/hari  

2. Menciptakan lingkungan yang nyaman 

dan batasi pengunjung dan kurangi 

kebisingan  

Hasil : Keluarga mengerti dan berespon 

dengan baik, klien dapat 

beristirahat dengan tenang 

3. Memberi posisi yang nyaman dan 

membantu klien dalam mengubah posisi  

Hasil : Klien merasa lebih nyaman 

dengan posisi miring kanan 
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E. Evaluasi 

Tabel  3.7 

Evaluasi Keperawatan Tn“I” dengan Gangguan Sistem Pernafasan 

“Tubercolosis Paru” di Ruang Mawar BLUD  

Rumah Sakit Benyamin Guluh 

Kolaka 2020 

 

Nama : Tn. I    Nama Mahasiswa : Risno Laha 

No. RM  : 09 51 62    Nim: P003200190234                            

Ruang Rawat : Mawar 

No 
Hari 

Tanggal 

No. 

DX 
Jam E v a l u a s i 

1 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

2 

 

 

Rabu 

13/05/2020 

 

 

 

 

 

Kamis 

14/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Sore 

15.00 

 

 

 

 

 

14.00 

 

 

 

 

 

18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

S : Klien mengatakan masih batuk berlendir 

O : Klien Nampak batuk didertai lendir  

A : Bersihan jalan nafas belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 1,2,3,4 

 

S :Klien mengatakan kurang nafsu makan 

O : Porsi makan tidak dihabiskan 

A : Resiko perubahan nutrisi  

P : Lanjutkan intervensi 2,3 

 

S : Klien mengatakan masih sering terbangun 

pada malam hari 

O : Klien masih Nampak lemah 

A : Pola tidur belum efektif 

P : Lanjutkan intervensi 1, 2, 3 
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Kamis 

14/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Jumat 

15/05/2020 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 

 

 

 

 

   

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

   

11.00 

 

 

S : Klien mengatakan batuk berlendir dan sesak 

nafas berkurang 

O : Klien masih  nampak batuk  

A : Bersihan jalan nafas belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 1,2,3,4 

 

S : Klien mengatakan masih batuk berlendir dan 

tidak sesak nafas lagi 

O : Klien masih  nampak batuk sedikit-sedikit 

A : Bersihan jalan nafas belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 2,3,4 

 

S :Klien mengatakan makan sedikit-sedikit 

 O : Porsi makan 3/4 dihabiskan 

A : Resiko perubahan nutrisi mulai membaik 

P : pertahankan intervensi 2,3 

 

S   :Klien mengatakan sudah bisa tidur dengan 

nyenyak 

O : Klien Nampak rileks 

A : Gangguan pola tidur teratasi 

P : intervensi dihentikan 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan studi kasus Asuhan Keperawatan yang dilakukan pada klien  “Tn.”I” dengan 

Gangguan Sistem Pernapasan Tuberculosis Paru di Ruang Perawatan Mawar BLUDRumah Sakit 

Benyamin Guluh Kolaka, dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 12 s/d 15 Mei 2020 maka 

dalam bab ini akan membahas mengenai kesenjangan antara teori dan kasus. 

Dalam Asuhan Keperawatan terhadap “Tn. “I” penulis melaksanakan pelayanan Asuhan 

Keperawatan yang mempunyai 5 tahap yaitu : Pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan 

dan evaluasi keperawatan. Adapun kesenjangan yang didapat sebagai berikut :  

A. Pengkajian Keperawatan   

Hasil pengkajian selama 4 hari sejak tanggal 12 s/d 15 Mei 2020 bila ditinjau dari sudut 

pandang medis maupun keperawatan maka ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan 

kasus 

1. Pada literatur didapatkan gejala – gejala seperti : 

Demam anatara 38-40 celcius pada pagi dan malam hari, sesak nafas, nyeri dada, 

keletihan, anorexia, penurunan berat badan, berkeringat malam, batuk/batuk darah. Pada 

pemeriksaan sputum BTA : (+) positif untuk mycobakterium Tuberculosis 

2. Pada hasil pengkajian didapat gejala – gejala seperti : 

Sesak nafas, anorexia, penurunan berat badan (IMT), berkeringat malam, batuk, susah 

tidur. 



 

 
 

Jika dibandingkan data yang ada di atas (pada teori dan kasus) ditemukan adanya 

kesenjangan yaitu pada kasus tidak ditemukan adanya demam, nyeri dada, dan keletihan. 

Hal tersebut diatas dikarenakan respon tubuh seseorang terhadap suatu penyakit berbeda-

beda, karena respon tiap individu berbed-beda akibat proses patologis penyakit. Hal ini juga 

didukung oleh sistem imunitas tubuh, status nutrisi, lama perawatan, dan pengobaan yang 

didapatkan klien 

B. Diagnosa Keperawatan 

Berdasarkan teori yang diagnosa keperawatan yang lazim pada kasus gangguan sistem 

pernapasan Tuberculosis Paru adalah : 

1. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan secret kental atau secret darah, 

kelemahan, upaya batuk buruk, edema trakeal/faringeal. 

2. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan berkurangnya keefektifan permukaan 

paru, atelektasis, kerusakan membran alveolar, kapiler, secret yang kental, edema 

bronchial. 

3. Resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan Kelelahan, 

batuk yang sering, adanya produksi sputum, dispnea, anoreksia, penurunan kemampuan 

finansial (Asmadi, 2008).  

          Berdasarkan analisa data pada klien “Tn. “I” ditemukan 3 diagnosa keperawatan 

yaitu : 

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan membersihkan 

sekret. 



 

 
 

2. Defisit nutrisi berhubungan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme 

3. Gangguan pola tidur berhubungan gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat 

faktor eksternal. 

       Bila dibandingkan diagnosa keperawatan yang ada pada teori dan diagnosa keperawatan 

pada kasus ditemukan kesenjangan antara keduanya yaitu : 

Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan berkurangnya keefektifan permukaan paru, 

atelektasis, kerusakan membran alveolar, kapiler, secret yang kental, edema bronchial tidak 

ditemukan pada kasus karena tidak ada data yang menunjang seperti : sianosis, haemoptoe, 

mengi, penurunan kesadaran.Terjadinya kesenjangan antara teori dan kasus yang ditemukan 

pada diagnosa keperawatan. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik setiap individu 

berbeda yang dipengaruhi oleh berat ringannya penyakit, sebelumnya klien sudah mendapat 

penanganan / tindakan pengobatan yang cepat dan tepat oleh dokter, perawat dan keluarga 

maupun tenaga kesehatan lainnya. 

C. Intervensi Keperawatan  

Rencana keperawatan merupakan penyesuaian tindakan keperawatan yang akan 

dilaksanakan dalam menanggulangi masalah sesuai dengan diagnosa keperawatan yang telah 

ditentukan dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan klien. Berdasarkan masalah yang 

ditemukan pada saat pengkajian dilakukan, adapun rencana yang ditetapkan dalam kasus 

yaitu : 

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan membersihkan 

sekret. 



 

 
 

a. Kaji fungsi pernapasan. 

b. Observasi tanda-tanda vital. 

c. Anjurkan banyak minum air hangat. 

d. Berikan posisi semi fowler. 

e. Kolaborasi pemberian obat-obatan sesuai medikasi. 

2. Defisit nutrisi berhubungan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme 

a. Kaji pola makan klien 

b. Sajikan makanan dalam keadaan hangat. 

c. Anjurkan klien untuk makan dengan porsi sedikit tapi sering. 

3. Gangguan pola tidur berhubungan gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat 

faktor eksternal. 

a. Kaji istirahat tidur klien dan penyebab pola tidur klien. 

b. Ciptakan lingkungan yang nyaman. 

c. Beri posisi yang nyaman dan bantu klien dalam mengubah posisi.. 

Dalam proses perencanaan, prosesnya tidak berbeda antara landasan teori dengan 

temuan kasus. Proses tersebut pada dasarnya disusun berdasarkan tujuan rencana intervensi 

dan rasional setiap rencana tindakan diberikan sesuai dengan masalah yang ada pada klien. 

Tidak semua rencana tindakan pada teori sama dengan rencana yang ada pada kasus 

yang nyata. Oleh karena itu, penulis membuat rencana tindakan berdasarkan keadaan serta 

kondisi klien. Selain itu hambatan dalam keterbatasan waktu sehingga penulis hanya 

memberikan rencana tindakan berdasarkan landasan teori yang disesuaikan dengan kondisi 

klien. 



 

 
 

D. Implementasi 

Tindakan keperawatan merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan yang telah 

direncanakan berdasarkan masalah klien dan mengacu pada teori untuk memenuhi 

kebutuhan klien dengan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan bersifat realistis dan 

spesifik sesuai dengan keadaan dan kondisi klien, serta pelaksanaan tindakan sesuai dengan 

proritas masalah yang mengancam diri klien.  

1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan membersihkan 

sekret. 

a. Mengkaji fungsi pernapasan. 

b. Mengobservasi tanda-tanda vital. 

c. Menganjurkan banyak minum air hangat. 

d. Memberikan posisi semi fowler. 

e. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan sesuai medikasi. 

2. Defisit nutrisi berhubungan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme 

a. Mengkaji pola makan klien 

b. Menyajikan makanan dalam keadaan hangat. 

c. Menganjurkan klien untuk makan dengan porsi sedikit tapi sering. 

3. Gangguan pola tidur berhubungan gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat 

faktor eksternal.. 

a. Mengkaji istirahat tidur klien dan penyebab pola tidur klien. 

b. Menciptakan lingkungan yang nyaman. 

c. Memberikan posisi yang nyaman dan bantu klien dalam mengubah posisi 



 

 
 

Pada saat pelaksanaan tindakan keperawatan tidak ditemukan adanya kesenjangan 

antara teori dan kasus karena pada saat pelaksanaan tindakan keperawatan kondisi klien 

memungkinkan ditambah dengan dukungan dan partisipasi dari pihak keluarga klien dan 

tersedianya sarana dan prasarana yang memudahkan pelaksanaan tindakan keperawatan. 

E. Evaluasi 

       Evaluasi merupakan langkah akhir dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Tahap 

inilah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi 

klien. Dari hasil evaluasi akhir tanggal 12 s/d 15 Mei 2020 didapatkan hanya 1 diagnosa 

keperawatan yang dapat teratasi yaitu: 

Dianosa III : Gangguan pola tidur berhubungan gangguan kualitas dan kuantitas waktu 

tidur akibat faktor eksternal 

Sedangkan 2 diagnosa yang tidak teratasi yaitu : 

Diagnosa I : Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan ketidakmampuan 

membersihkan sekret  

Diagnosa II : Defisit nutrisi berhubungan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme 

Dari kedua diagnosa pada kasus yang belum teratasi (I, II) diagnosa ini tidak teratasi karena 

pada saat evaluasi terakhir masih ditemukan adanya data – data yang menunjang diagnosa 

ini dan tindakan yang dilakukan hanya dalam waktu yang singkat ( 3 hari ) dengan demikian 

catatan perkembangan sangat penting untuk memastikan keefektipan tujuan dan 



 

 
 

keberhasilan tindakan. Keberhasilan proses evaluasi didukung oleh keterlibatan aktif klien, 

serta tenaga kesehatan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

B. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang ditemukan pada bab sebelumnya dengan penerapan secara 

langsung pada asuhan keperawatan klien “Tn.”I” dengan Gangguan Sistem Pernafasan 

Tuerculosis Paru di Ruang Perawatan Mawar BLUD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka 

tahun 2020 , maka penulis menarik kesimpulan : 

1. Pada pengkajian data klien “Tn.”I”  dengan penyakit TB Paru ditemukan  adanya 

kesenjangan antara teori dan kasus, dimana ada yang terdapat pada teori tetapi tidak 

ditemukan pada kasus antara lain demam, nyeri dada dan hemoptisis. 

2. Pada diagnosa keperawatan klien “Tn.”I” dengan penyakit TB Paru ditemukan 3 

diagnosa yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, gangguan 

keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan,. Sedangkan pada kasus juga ditemukan 3 

diagnosa, dan pada teori ditemukan diagnosa gangguan pertukaran gas, tetapi pada kasus 

tidak ditemukan karena tidak ada data yang mendukung untuk diangkat diagnosa. 

3. Pada perencanaan keperawatan klien “Tn.”I” dengan penyakit Tuberculosis Paru tidak 

ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus  

4. Pada pelaksanaan tindakan keperawatan klien “Tn.”I” tidak ditemukan adanya 

kesenjangan antara teori dan kasus. 

5. Hasil evaluasi keperawatan pada klien “Tn.”I” dengan penyakit TB Paru  didapat hanya 1 

masalah yang teratasui yai Gangguan pola tidur berhubungan dengan RAS (Retikular 

Aktiviti Sistem) meningkat , masalah yang tidak teratasi yaitu bersihan jalan nafas tidak 



 

 
 

efektif berhubungan dengan akumulasi secret di jalan nafas  dan Resiko pemenuhan 

nutrisi kurang dari kebutuhan Berhubungan dengan intake tidak adekuat karena waktu 

pelaksanaan sangat terbatas yaitu 4 hari.  

C. Saran 

   Unuk mencapai tujuan Asuhan Keperawatan pada klien dengan penyakit Tuberculosis 

Paru, maka penulis mengemukakan  saran – saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan agar klien dan keluarga dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan untuk mengenal dan merawat anggota keluarga yang menderita TB Paru  

2. Diharapkan pada pihak rumah sakit yang terkait agar mempermudah akses pelayanan 

penderita TB Paru untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar mutu. 

Dalam peningkaan kualitas dan kuantitas layanan Asuhan Keperawatan hendaknya 

melalui pendekatan proses Asuhan Keperawatan dan juga melibatkan klien dan keluarga 

serta tim kesehatan lainnya agar pelayanan Asuhan Keperawatan menuju derajat 

kesehatan optimal dapat tercapai. 

3. Diharapkan dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dan kualitas 

proses pendidikan hendaknya diberi bekal ilmu secukupnya bagi mahasiswa yang 

ditunjang sarana dan prasarana demi pelaksanaan praktek keperawatan yang professional. 

 

.  
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  LAMPIRAN 1 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Risno Laha 

Nim  : P003200190234 

Jurusan : Keperawatan 

 

  Bermaksud akan melakukan penelian dengan judul “ Asuhan Keperawatan Pada Klien 

Dengan Gangguan Pernapasan (TB Paru) Diruang Mawar Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka 

Tahun 2020”. 

  Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Semua 

informasi dan hasil penelitian akan dijaga kerahasiannya dan hanya dipergunakan untuk 

kepentingan penelitian. Jika saudara/saudari bersedia, maka saya mohon kesediaan untuk 

menandatangani lembar persetjuan yang saya lampirkan. 

Atas perhatian dan kesediaanyan menjadi responden saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

RISNO LAHA 



 

 
 

 

LAMPIRAN 2 

 

SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan  : 

Ruangan  : 

Menyatakan bersedian menjadi responden penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa nama 

RISNO LAHA dari program studi keperawatan Poltekkes kemenkes Kendari dengan judul “ 

Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Gangguan Pernapasan (TB Paru) Diruang Mawar 

Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Tahun 2020”. 

Atas kesediaan dan partisipasi saudara kami mengucapkan banyak terima kasih. 

 

           Kolaka,    Mei 2020 

 

        Peneliti             Responden 

 

 

    (………………… )        (…………………) 



 

 
 

LAMPIRAN 3 

 

 DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

                                      Gambar.1 Melakukan Pengkajian 

                                           

                                              
Gambar 2. Melakukan Implementasi 


