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ABSTRAK

Pendahuluan : Prevalensi angka kejadian TBC paru cukup tinggi mulai dari luar
sampai dalam negeri, yang bersifat irreversible dan memerlukan pengobatan
dengan rawat jalan dalam jangka waktu yang lama. Pasien dengan penyakit TB
Paru umumnya mengalami tanda dan gejala seperti sesak napas, napsu makan
menurun,gangguan pola tidur, hipertermi, .
Tujuan : Memberikan gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan
TB Paru secara komperhensif.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dalam bentuk
studi kasus dengan pendekatan Asuhan Keperawatan, sampel yang digunakan
sebanyak 2 responden, dilakukan di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
Hasil : Pada subjek 1 pada awal pengkajian mengalami sesak napas,
napsu makan turun, gangguan pola tidur, terhambat aktifitasnya, dan defisit
pengetahuan, setelah dilakukan perawatan di hari terakhir perawatan dilakukan
pengkajian 1 masalah teratasi dan 4 masalah belum teratasi. Sedangkan subjek 2
saat dilakukan pengkajian awal mengalami sesak napas, napsu makan turun,
gangguan pola tiur, terhambat aktivitasnya, dan defisit pengetahuan, setelah
dilakukan perawatan dihari terakhir dilakukan pengkajian 1 masalah teratasi dan 4
masalah belum teratasi.
Kesimpulan : Pada pasien 1 terdapat 4 masalah yang belum  teratasi  yaitu
perfusi pola nafas tidak efektif, deficit nutrisi, gangguan pola tidur, intoleransi
aktiivitas dan 1 masalah teratasi yaitu defisit pengetahuan. Sedangkan pasien 2
terdapat 4 masalah yang belum teratasi yaitu perfusi pola nafas tidak efektif,
defisit nutrisi, gangguan pola tidur, intoleransi aktiivitas dan 1 masalah teratasi
yaitu defisit pengetahuan.
Saran : Saran untuk masalah keperawatan yang belum teratasi yaitu
melakukan intervensi secara berkala.

Kata Kunci : Penyakit TB Paru
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Sesuai

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, WHO menargetkan untuk

menurunkan kematian akibat tuberculosis sebesar 90% dan menurunkan insidens

sebesar 80% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2014. (Kemenkes RI,

2017). Menurut Amin & Bahar (2010) Tuberculosis paru adalah penyakit infeksi

kronis yang sering terjadi atau ditemukan pada tempat tinggal dengan lingkungan

yang padat penduduk atau daerah urban, yang kemungkinan besar telah

mempermudah proses penularan dan berperan terhadap peningkatan jumlah kasus

TB Paru .

Prevalensi angka kejadian TBC paru cukup tinggi mulai dari luar sampai

dalam negeri. Secara global pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC

(CI 8,8 juta – 12, juta) yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. Lima

negara dengan insiden kasus tertinggi yaitu India, Indonesia, China, Philipina, dan

Pakistan. Sebagian besar estimasi insiden TBC pada tahun 2016 terjadi di

Kawasan Asia Tenggara (45%) dimana Indonesia merupakan salah satu di

dalamnya dan 25% nya terjadi di kawasan Afrika (WHO, 2017).

Di Indonesia jumlah kasus baru TB Paru sebanyak 420.994 kasus pada tahun

2017 (data per 17 Mei 2018). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru

TBC tahun 2017 pada laki-laki 1,4 kali lebih besar dibandingkan pada

perempuan. Berdasarkan Survei Prevalensi Tuberkulosis prevalensi pada laki-
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laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Begitu juga yang terjadi

di negara-negara lain. Hal ini terjadi kemungkinan karena laki-laki lebih terpapar

pada faktor risiko TBC misalnya merokok dan kurangnya ketidakpatuhan

minum obat (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Menurut data dan informasi profil kesehatan Indonesia (2016) penemuan

kasus TB BTA (+) di kota Samarinda sebanyak 457 kasus. Menurut jenis

kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu 270

kasus pada laki-laki dan 187 kasus pada perempuan. Menurut kelompok umur,

kasus tuberculosis pada tahun 2016 paling banyak ditemukan pada kelompok

umur 25 – 34 tahun. Sedangkan kasus tuberculosis pada anak - anak 0 – 14

tahun sekitar 3 % dari total penemuan kasus (Dinkes, 2016).

Berdasarkan data dari rekam medik RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Samarinda bahwa hasil caukpan penemuan kasus penyakit TB Paru BTA positif

tahun 2017 pada usia 35-44 tahun sebanyak 289 yang berjenis kelamin laki-laki

dan 212 yang berjenis kelamin perempuan (RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Samarinda, 2017).

Masalah keperawatan yang muncul pada pasien TB Paru adalah

ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan bronkospasme,

gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti paru, hipertensi

pulmonal, penurunan perifer yang mengakibatkan asidosis laktat dan penurunan

curah jantung, hipertermia berhubungan dengan inflamasi, ketidakseimbangan

nutrisi berhubungan dengan ketidakadekuatan intake nutrisi, dan resiko infeksi

berhubungan dengan organisme purulent (Nurarif H. & Kusuma H.(2013)).
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Tuberkulosis akan menimbukan dampak secara langsung bagi penderita yaitu

kelemahan fisik, batuk terus menerus, sesak nafas, nyeri dada, nafsu makan

menurun, berat badan menurun, keringat dimalam hari, dan panas tinggi

sedangkan dampak bagi keluarga yaitu penderita TB paru yang tidak diobati akan

menularkan kuman TB pada keluarganya, dan akan sangat sulit jika penderita TB

tinggal dalam satu rumah dengan banyak orang ( Rijani, dkk, 2016)

Masalah keperawatan yang muncul pada pasien TB Paru adalah bersihan jalan

nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, gangguan pertukaran

gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus-kapiler, hipertermia

berhubungan dengan proses penyakit (mis.infeksi), defisit nutrisi berhubungan

dengan kurangnya asupan makanan, dan resiko infeksi berhubungan dengan

peningkatan paparan organisme patogen lingkungan (Nurarif H. & Kusuma

H.(2013)).

Upaya untuk mengatasi masalah keperawatan bersihan jalan tidak efektif,

gangguan pertukaran gas dengan cara batasi aktivitas dan tingkatkan tirah baring

serta atur posisi semi fowler untuk memaksimalkan ventilasi, defisit nutrisi

dengan cara monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori, hipertermia dengan

melakukan kompres hangat, resiko infeksi dengan cara mengidentifikasi orang

lain yang beresiko terkena penyakit TB paru

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk karya tulis

ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Pasien Tuberkulosis Paru”

diruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah bagaimana gambaran asuhan keperawatan pada pasien Tuberkuosis Paru

diruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan asuhan keperawatan pada pasien Tuberkuosis

Paru diruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengkaji pasien TB paru diruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2.2 Merumuskan diagnosa keperwatan pada pasien TB paru diruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2.3 Menyusun perencanaan keperwatan pada pasien TB paru diruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2.4 Melakukan implementasi keperwatan pada pasien TB paru diruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

1.3.2.5 Mengevaluasi pasien TB paru diruang Seruni RSUD Abdul Wahab

Sjahranie.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan

asuhan keperawatan pada pasien TB paru
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1.4.2 Bagi Tempat Pelitian

Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi bacaan ilmiah

untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien TB paru.

1.4.3 Bagi Perkembangan Ilmu keperawatan

Sebagai acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang

asuhan keperawatan pada pasien dengan TB paru.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Medis

2.1.1 Definisi

Tuberculosis (TB) adalah penyakit infeksius, yang terutama menyerang

parenkim paru. Tuberculosis dapat juga ditularkan kebagian tubuh lainnya,

termasuk meninges, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Agens infeksius utama,

mycobacterium tuberculosis adalah batang aerobik tahan asam yang tumbuh

dengan lambat dan sensitife terhadap panas dasn sinar utrafiolet. (Brunner &

Suddart, 2013).

Tubeculosis adalah penyakit yang disebabkan mycobacterium tuberculosis

yang hamper seluruh organ tubuh dapat diserang olehnya, tapi paling banyak

adalah paru-paru (Padila, 2013).

2.1.2 Klasifikasi

Klasifikasi TB Paru Menurut Nurarif H. & Kusuma H (2013) adalah :

2.1.2.1 Katagori 1, ditujukan terhadap :

Kasus batuk dengan sputum positif dan kasus baru dengan bentuk TB

berat

6
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2.1.2.2 Katagori 2, ditujukan terhadap :

Kasus kambuh dan kasus gagal dengan sputum BTA positif

2.1.2.3 Katagori 3, ditujukan terhadap :

Kasus BTA negative dengan kelainan paru yang luas dan kasus TB ekstra

paru selain dari yang disebut dalam katagori

2.1.2.4 katagori 4, ditujukan terhadap : TB kronik

2.1.3 Etiologi

Sumber penularan adalah penderita TBC BTA (+) yang ditularkan dari

orang ke orang oleh transmisi melalui udara. Pada waktu berbicara, batuk, bersin,

tertawa atau bernyanyi, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk

droplet ( percikan dahak ) besar (>100 µ) dan kecil (1-5 µ). Droplet yang besar

menetap, sementara droplet yang kecil bertahan di udara dan terhirup oleh

individu yang rentan (Smeltzer & Bare, 2002). Droplet yang mengandung kuman

dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam dan orang dapat

terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup kedalam saluran pernafasan. Setelah

kuman TBC masuk kedalam tubuh manusia melalui pernafasan kuman TBC

tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya, melalui saluran

peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke

bagian-bagian tubuh lainnya.

Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman

yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan
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dahak, makin menular penderita tersebut (Depkes RI, 2008). Kemungkinan

seseorang terinfeksi TBC ditentukan oleh tingkat penularannya, lamanya

pajanan/kontak dan daya tahan tubuh (Kemenkes RI, 2013). infeksi HIV

mengakibatkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh seluler jika terjadi infeksi

oportunistik, seperti tuberculosis maka yang bersangkutan akan menjadi sakit

parah bahkan bisa mengakibatkan kematian. Bila jumlah orang terinfeksi HIV

meningkat, maka jumlah penderita TBC akan meningkat pula.

2.1.4 Patofisiologi

Andra dan Yessie (2013) menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit

TB adalah sebagai berikut:

Basil tuberkel yang mencapai permukaan alveoli biasanya diinhalasi sebagai

suatu unit yang terdiri dari satu sampai tiga basil karena gumpalan yang lebih

besar cenderung tertahan di rongga hidung dan tidak menyebabkan penyakit.

Setelah berada dalam ruang alveolus (biasanya dibagian bawah lobus atas atau

dibagian atas lobus bawah) basil tuberkulosis ini membangkitkan reaksi

peradangan. Leukosit polimorfonuklear tampak pada tempat tersebut dan

memfagosit bakteri tetapi tidak membunuh organisme tersebut. Sesudah hari-hari

pertama maka leukosit diganti oleh makrofag. Alveoli yang terserang akan

mengalami konsolidasi dan timbul gejala-gejala pneumonia akut. Pneumonia

seluler ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa menimbulkan kerusakan

jaringan paru atau proses dapat berjalan terus dan bakteri terus difagosit atau

berkembang biak didalam sel. Basil juga menyebar melalui kelenjar limfe

regional. Makrofag yang mengalami infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian
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bersatu sehingga membentuk sel tuberkel epiteloid yang dikelilingi oleh limfosit.

Reaksi ini biasanya berlangsung selama 10-20 hari. Nekrosis bagian sentral lesi

memberikan gambaran yang relatif padat seperti keju, lesi nekrosis ini disebut

nekrosis kaseosa. Daerah yang mengalami nekrosis kaseosa dan jaringan

granulasi dan sekitarnya yang terdiri dari sel epiteloid dan fibroblas menimbulkan

respon berbeda. Jaringan granulasi menjadi lebih fibrosa, membentuk jaringan

parut yang akhirnya membentuk suatu kapsul yang mengelilingi tuberkel.

Lesi primer paru-paru disebut fokus Ghon dan gabungan terserangnya

kelenjar limfe regional dan lesi primer dinamakan kompleks Ghon. Kompleks

Ghon yang mengalami perkapuran ini dapat dilihat pada orang sehat yang

kebetulan menjalani pemeriksaan bahan cair lepas ke dalam bronkus dan

menimbulkan kavitas. Materi tuberkular yang dilepaskan dari dinding kavitas

akan masuk ke percabangan trakeobronkial. Proses ini dapat terulang kembali

pada bagian lain dari paru atau basil dapat terbawa ke laring, telinga tengah atau

usus. Kavitas kecil dapat menutup sekalipun tanpa pengobatan dan meninggalkan

jaringan parut fibrosa. Bila peradangan mereda lumen bronkus dapat menyempit

dan tertutup oleh jaringan parut yang terdapat dekat dengan perbatasan bronkus.

Bahan perkejuan dapat mengental sehingga tidak dapat mengalir melalui saluran

yang ada dan lesi mirip dengan lesi berkapsul yang tidak terlepas. Keadaan ini

dapat tidak menimbulkan gejala dalam waktu lama atau membentuk lagi

hubungan dengan bronkus dengan menjadi tempat peradagan aktif. Penyakit dapat

menyebar melalui saluran limfe atau pembuluh darah (limfohematogen).

Organisme yang lolos dari kelenjar limfe akan mencapai aliran darah dalam
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tubuh.

jumlah yang lebih kecil yang kadang-kadang dapat menimbulkan lesi pada

berbagai organ lain (ekstrapulmoner). Penyebaran hematogen merupakan suatu

fenomena akut yang biasanya menyebabkan tuberkulosis milier. Ini terjadi bila

fokus nekrotik merusak pembuluh darah sehingga banyak organisme masuk ke

dalam sistem vaskuler dan tersebar ke dalam sistem vaskuler ke organ-organ
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Micobacterium Dropet infection Masuk lewat jalan nafas

Menempel pada paru

Keluar dari tracheonchial
bersama sekret

Dibersihkan oleh makrofag Menetap dijaringan paru

Terjadi proses peradangan
Sembuh tanpa pengobatan

Pengeluaran zat pirogen

Mempengaruhi hipotalamus

Sembuh
sendiri tanpa
pengobatan

Pertahanan primer tidak adekuat

Pembentukan tuberkel

Sembuh dengan
batas fibrosis

Kerusakan membran
alveolar

Menurunnya permukaan
efek paru

Pembentukan sputum berlebih alveolus

Secret keluar saat batuk Bersihan jalan tidak
efektif

Alveolus mengalami
konsoidasi & eksudasi

Batuk produktif Batuk berat

Droplet infection

Gangguan pertukaran
gas

Distensi abdomen

Terhidup orang sehat Mual, Muntah

Resiko infeksi Intake nutrisi kurang Defisit nutrisi

Menyebar keorgan lain (paru lain, saluran pencernaan, tulang)

Limfadinitis regionalLimfadinitis lokalLimfadinitis primer

Sarang primer/afek primer
(focus ghon)

Memberi jaringan keju

Bagian tengah nekrosis

Berkembang menghancurkan
jaringan ikat sekitar

Radang tahunan di bronkus

hipertermi Mempengaruhi sel point

Tumbuh dan kembang di
sitoplasma makrofag

2.1 Bagan Patway Tuberculosis
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2.1.5 Manifestasi Klinis

Menurut Nurarif H. & Kusuma H (2013) manifestasi klinis TB Paru adalah :

2.1.5.1 Demam 40-41 ºC, serta ada batuk/batuk darah

2.1.5.2 Sesak nafas dan nyeri dada

2.1.5.3 Malaise, keringat malam

2.1.5.4 Suara khas pada perkusi dada, bunyi dada

2.1.5.5 Peningkatan sel darah putih dengan dominasi limfosit

2.1.5.6 Pada anak biasanya dapat terjadi penurunan BB 2 bulan berturut-turut

tanpa sebab yang jelas, demam tanpa sebab yang jelas terutama jika

berlanjut sampai 2 minggu, dan riwayat kontak dengan pasien TB

dewasa.

2.1.6 Penatalaksanaan

Menurut Friedman (2010) penataaksanaan pada pasien dengan TB Paru adalah :

2.1.6.1 Ketaatan minum obat

Penderita TB yang tidak berobat atau rutin minum obat beresiko semakin

menambah beban penyakit dan beresiko menularkan kepada orang lain. Salah satu

usaha untuk memperkecil putus obat adalah adanya pengawas menelan obat

(PMO).
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PMO adalah seseorang yang dengan sukarela membantu pasien TB dalam

masa pengobatan hingga sembuh. PMO sudah ditetapkan sebelum pengobatan

dilakukan, dan jika pasien datang berobat teratur maka petugas kesehatan rata-rata

yang menjadi PMO, tapi sebaiknya PMO adalah orang yang dekat dengan

penderita (tinggal satu rumah atau dekat dengan rumah pasien), sehingga

pengawasan dalam pengobatan akan lebih teratur. Pengawasan dari orang lain

baik dari keluarga, tetangga, teman tokoh masyarakat, kader atau petugas

kesehatan diharapkan dapat mengurangi perilaku yang beresiko dalam penularan

penyakit TB dan keteraturan/kepatuhan penderita TB dalam minum obat.

Sedangkan syarat dari PMO adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat membaca

menulis, bersedia dengan sukarela membantu pasien TB, bertempat tinggal dekat

dengan pasien, dikenal, dipercaya dan disegani oleh pasien, mendapat persetujuan

dari pasien dan petugas kesehatan, bersedia di latih dan mendapat penyuluhan

bersama dengan pasien.

Pengobatan tuberculosis dibagi menjadi 2 fase yaitu, fase intensif ( 2 – 3

bulan ) dan fase lanjutan 4 atau 7 bulan. Panduan obat yang digunakan terdiri dari

panduan obat utama dan tambahan. Obat anti tuberculosis ( OAT ), jenis obat

utama (lini 1) yang digunakan adalah : Rifampisin, Dosis 10 mg/kg BB, maksimal

600 mg 2-3x/minggu atau BB > 60 kg : 600 mg, BB 40-60 kg : 450 mg dan BB <

40 kg : 3 mg

2.1.6.2 Diet

Terapi diet untuk penderita kasus Tuberkulosis paru adalah : Energi

diberikan sesuai keadaan penderita untuk mencapai berat badan normal, protein
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tinggi untuk mengganti sel-sel yang rusak meningkatkan kadar albumin serum

yang rendah ( 75 – 100 gr), lemak cukup 15 – 25% dari kebutuhan energy total,

karbohidrat cukup sisa dari kebutuhan energi total dan vitamin dan mineral cukup

sesuai kebutuhan total.

2.1.6.3 Kondisi ruang rawat inap

Lingkungan harus tenang, sirkulasi udara harus baik, penerangan harus

cukup baik, bentuk ruangan sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk

observasi pasien dan pembersihannya, tersediannya WC dan kamar mandi,

kebersihan lingkungan harus dijaga, tempat sampah harus tertutup, tempat alat

tenun kotor harus ditutup, urinal dan pispot untuk pasien harus dicuci dengan

memakai desinfektan.

2.1.6.4 Dukungan keluarga

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga

terhadap penderita sekit. Salah satu peran dan fungsi keluarga adalah memberikan

fungsi efektif untuk pemenuhan kebutuhan psikososial angota keluarganya dalam

memberikan kasih sayang

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

Tarwoto dan Wartonah (2015) menjelaskan proses keperawatan adalah

metode pengorganisasian yang sistematis dalam melakukan asuhan keperawatan

pada individu, kelompok, dan masyarakat yang berfokus pada identifikasi dan

pemecahan masalah dari respon pasien terhadap penyakitnya. Proses keperawatan
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digunakan untuk membantu perawat melakukan praktek keperawatan secara

sistematis dalam memecahkan masalah keperawatan. Dengan menggunakan

metode ini perawat dapat mendemonstrasikan tanggung jawab pada klien,

sehingga kualitas praktek keperawatan dapat meningkat.

Dalam proses keperawatan ada 5 tahap. Dimana tahap-tahap tersebut tidak

dapat dipisahkan, dan saling berhubungan. Tahap-tahap ini secara bersama-sama

membentuk lingkaran pemikiran dan tindakan yang kontinu, yang mengulangi

kembali dengan kontak pasien.

Tahap-tahap dalam proses keperawatan tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengkajian

Pengkajian merupakan proses dinamis yang terorgnisasi yang meliputi tiga

aktivitas dasar yaitu: pengumpulan data secara sistematis, memilih, dan mengatur

data yang diperlukan dan mendokumentasikan data dalam format yang dapat

dibuka kembali.

Pengkajian sebagai proses yang kegiatannya bertujuan mengumpulkan informasi

mengenai pasien. Informasi tersebut akan menentukan masalah kesehatan yang

meliputi: pengkajian fisik, observasi, wawancara, riwayat keperawatan, analisa

catatan laporan serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengkajian data

dasar keperawatan (Tarwoto, dan Wartonah, 2015).

Data dasar pengkajian pasien menurut Marylinn E.Doenges, dkk (2012):

2.2.1.1 Keluhan utama

batuk-batuk dengan sputum, nyeri dada, kesulitan bernafas, batuk darah,

demam dan lemah.



16

2.2.1.2 Aktivitas/istirahat

Gejala : kelelahan umum dan kelemahan, napas pendek karena kerja,

kesulitan tidur pada malam atau demam malam hari, menggigil dan/atau

berkeringat, mimpi buruk.

Tandanya : Takikardi,takipnea/dispnea pada kerja, kelelahan otot, nyeri, dan sesak

(tahap lanjut)

2.2.1.3 Integritas ego

Gejala : Adanya/faktor stres lama, masalah keuangan, rumah, perasaan tak

berdaya/tak ada harapan

Tanda : menyangkal (khususnya selama tahap dini), ansietas, ketakutan, mudah

terangsang.

2.2.1.4 Makanan/cairan

Gejala : Kehilangan nafsu makan, tak dapat mencerna makanan,

penurunan berat badan

Tanda : Turgor kulit, kering/kulit besisik, kehilangan otot/hilang lemak subkutan

2.2.1.5 Nyeri/kenyamanan

Gejala : Nyeri dada meningkat karena batuk berulang

Tanda : Berhati-hati pada area yang sakit, perilaku distraksi, gelisah

2.2.1.6 Pernapasan

Gejala : Batuk, produktif atau tak produktif, napas pendek, riwayat

tuberkulosis/terpajan pada individu terinfeksi.

Tanda : Peningkatan frekuensi pernapasan (penyakit luas atau fibrosis parenkim

paru dan pleural). Bunyi napas: menurun/tak ada secara bilateral atau unilateral
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(effusi pleural/pneumotorak). Bunyi napas tubuler dan/atau bisikan pektoral di

atas lesi luas. Krekels tercatat di atas aspek paru selama inspirasi cepat setelah

batuk pendek (krekelels posttussie). Karakteristik sputum: hijau/purulen, mukoid

kuning, atau bercak darah.

2.2.1.7 Keamanan

Gejala : Adanya kondisi penekanan imun, contoh AIDS, kanker, tes HIV

positif.

Tanda : Demam rendah

2.2.1.8 Penyuluhan/pembelajaran

Gejala : Riwayat keluarga TB, ketidakmampuan umum/status kesehatan

buruk, gagal untuk membaik/kambuhnya TB, tidak berpartisipasi dalam terapi.

2.2.1.9 Pemeriksaan Penunjang

Darah : Leukosit sedikit meningkat dan LED meningkat. Sputum : BTA

pada BTA (+) ditemukan sekurang-kurangnya 3 batang kuman pada satu sediaan

dengan kata lain 5.000 kuman dalam 1 ml sputum. Test tuberculin : Mantoux tes

(PPD). Roentgen : Foto PA.

2.2.2 Diagosa Keperawatan

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (2016) Diagnosa Keperawatan

yang akan muncul pada pasien TB Paru adalah :

2.2.2.1 D.0001 Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme

jalan nafas
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2.1.1 Intervensi

Menurut Asmadi Tahun 2008 dalam Konsep Dasar Keperawatan, Tahap

perencanaan memberi kesempatan kepada perawat, klien, keluarga, dan orang

terdekat klien untuk merumuskan rencana tindakan keperawatan guna mengatasi

masalah yang dialami klien.

Tabel 2.1 Intervensi Keperawatan

2.2.2.2 D.0003 Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan

membran alveolus-kapiler.

2.2.2.3 D0019 Defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan.

2.2.2.4 D.0130 Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit (mis.infeksi)

NO DIAGNOSA
KEPERAWATAN

TUJUAN & KRITERIA
HASIL INTERVENSI

1 (D.0001) Bersihan
jalan nafas tidak
efektif berhubungan
dengan hipersekresi
jalan nafas.
Gejala dan tanda
mayor :
Subjektif : -
Objektif :
- Batuk tidak

efektif atau
tidak mampu
batuk

- Sputum
berlebih/obstruk
si jalan nafas

- Mengi,
wheezing dan/
atau ronkhi
kering

Gejala dan tanda
minor :
Subjektif :
- Dyspnea

(L.01001) Setelah dilakukan
tindakan tindakan
keperawatan selama 3 x  8
jam, maka bersihan jalan
nafas meningkat. Dengan
kriteria hasil :
- Batuk efektif meningkat
- Produksi sputum menurun
- Pola nafas membaik
- Frekuensi nafas membaik
- Dyspnea menurun
- Suara nafas tambahan

menurun

1.1 identifikasi
kemampuan batuk

1.2 monitor pola nafas (
frekuensi, kedalaman,
usaha nafas)

1.3 monitor bunyi nafas
tambahan

1.4 monitor sputum
(jumlah, warna,
aroma)

1.5 monitor saturasi
oksigen

1.6 posisikan semi fowler
atau fowler

1.7 lakukan fisioterapi
dada, jika perlu

1.8 ajarkan teknik batuk
efektif

1.9 kolaborasi pemberian
mukolitik, jika perlu
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- Sulit bicara
- Ortopnea

Objektif :
- Gelisah
- Sianosis
- Bunyi nafas

tambahan
- Frekuensi nafas

berubah
- Pola nafas

berubah

2 (D.0003) Gangguan
pertukaran gas
berhubungan
perubahan
membrane alveolus
kapiler.
Gejala dan Tanda
Mayor :
Subjektif :
- dyspnea

Objektif :
- PCO2

meningkat/
menurun

- PO2 menurun
- Takikardia
- pH arteri

meningkat /
menurun

- bunyi nafas
tambahan

Gejala dan Tanda
Minor :

Subjektif :
- pusing
- Penglihatan

kabur
Objektif :

- Sianosis
- Diaphoresis
- Gelisah
- Nafas cuping

hidung
- Pola nafas

abnormal
- Warna kulit

abnormal
- Kesadaran

(L.01003) setelah dilakukan
tindakan keperawatan selama
3 x 8 jam, maka pertukaran
gas meningkat. Dengan
kriteria hasil :

- tingkat kesadaran
meningkat

- dyspnea menurun
- bunyi nafas tambahan

menurun
- nafas cuping hidung

menurun
- gelisah menurun
- PCO2 membaik
- PO2 membaik
- pH arteri membaik
-

2.1 monitor frekuensi,
irama, kedalaman,
upaya dan upaya nafas

2.2 monitor kemampuan
batuk efektif

2.3 monitor saturasi
oksigen

2.4 monitor nilai AGD
2.5 auskultasi suara nafas
2.6 posisikan semi fowler

atau fowler
2.7 berikan oksigen

tambahan, jika perlu
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menurun

3 (D.0019) Defisit
Nutrisi berhubungan
dengan kurangnya
asupan makanan.
Gejala dan Tanda
Mayor :
Subjektif : -
Objektif :
- Berat badan

menurun
minimal 20%
dibawah rentang
ideal

Gejala dan Tanda
Minor :
Subjektif :
- Cepat kenyang

setelah makan
- Kram/ nyeri

abdomen
- Nafsu makan

menurun
Objektif :

- Bising usus
hiperaktif

- Otot pengunyah
lemah

- Otot menelan
lemah

- Membrane
mukosa pucat

- Sariawan
- Serum albumin

turun
- Rambut rontok

berlebihan
- Diare

(L.03030) Setelah dilakukan
tindakan keperawatan selama
3 x 8 jam, maka nutrisi
membaik. Dengan kriteria
hasil :

- frekuensi makan
membaik

- nafsu makan
membaik

- berat badan membaik

3.1 Identifikasi status
nutrisi

3.2 Identifikasi alergi
terhadap makanan

3.3 Monitor adanya mual
dan muntah

3.4 Monitor asupan
makanan

3.5 Monitor berat badan
3.6 Berikan makanan

tinggi kalori dan tinggi
protein

3.7 Kolaborasi dengan ahli
gizi untuk menentukan
jumlah kalori dan jenis
nutrient yang
dibutuhkan, jika perlu

4 (D.0130) Hipertermi
berhubungan
dengan proses
penyakit.
Gejala dan Tanda
Mayor :
Subjektif : -
Objektif :
- Suhu tubuh

diatas nilai
normal

(L.14134) setelah dilakukan
tindakan keperawatan selama
3 x 8 jam, maka suhu tubuh
membaik. Dengan kriteria
hasil:

- takikardi menurun
- suhu tubuh membaik

4.1 Identifikasi penyebab
hipertermi

4.2 Monitor suhu tubuh
4.3 Anjurkan tirah baring
4.4 Berikan kompres

dingin
4.5 Kolaborasi pemberian

cairan dan elektrolit
intravena, jika perlu
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Gejala dan Tanda
Minor :
Subjektif : -
Objektif :
- Kulit merah
- Kejang
- Takikardi
- Takipnea
- Kulit terasa

hangat

2.2.3 Intervensi Keperawatan

Intervensi Keperawatan Tuberculosis menurut Nurarif H. & Kusuma H

(2013) yaitu : Implementasi keperawatan

Implementasi / pelaksanaan adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk

mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana

tindakan disusun dan ditujukan pada nuersing order untuk membantu klien

mencapai tujuan yang diharapkan (Nursalam, 2008).

Ada 3 tahap implementasi :

2.2.2.1 Fase orentasi

Fase orientasi terapeutik dimulai dari perkenalan klien pertama kalinya

bertemu dengan perawat untuk melakukan validasi data diri.

2.2.2.2 Fase kerja

Fase kerja merupakan inti dari fase komunikasi terapeutik, dimana perawat

mampu memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, maka dari itu perawat
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diharapakan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang klien dan

masalah kesehatanya.

2.2.2.3 Fase terminasi

Pada fase terminasi adalah fase yang terakhir, dimana perawat

meninggalkan pesan yang dapat diterima oleh klien dengan tujuan, ketika

dievaluasi nantinya klien sudah mampu mengikuti saran perawat yang diberikan,

maka dikatakan berhasil dengan baik komunikasi terapeutik perawat-klien apabila

ada umpan balik dari seorang klien yang telah diberikan tindakan atau asuhan

keperawatan yang sudah direncanakan.

2.2.5 Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan untuk dapat

menentukan keberhasilan dalam asuhan keperawatan. Evaluasi pada dasarnya

adalah membandingkan status keadaan kesehatan pasien dengan tujuan atau

kriteria hasil yang telah ditetapkan.

Tujuan dari evaluasi adalah:

2.2.5.1 Mengevaluasi status kesehatan pasien

2.2.5.2 Menentukan perkembangan tujuan perawatan

2.2.5.3 Menentukan efektivitas dari rencana keperawatan yang telah ditetapkan.

2.2.5.4 Sebagai  dasar menentukan diagnosis  keperawatan sudah tercapai atau

tidak, atau adanya perubahan diagnosis.

Evaluasi perkembangan kesehatan pasien dapat dilihat dari hasil tindakan

keperawatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan perawatan
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dapat dicapai dan memberikan umpan balik terhadap asuhan keperawatan yang

diberikan.

Langkah-langkah evaluasi adalah sebagai berikut:

2.2.5.1 Daftar tujuan-tujuan pasien

2.2.5.2 Lakukan pengkajian apakah pasien dapat melakukan sesuatu

2.2.5.3 Bandingkan antara tujuan dengan kemampuan pasien.

2.2.5.4 Diskusikan dengan pasien, apakah tujuan dapat tercapai atau tidak.

Jika tujuan tidak tercapai, maka perlu dikaji ulang letak kesalahannya,

dicari jalan keluarnya, kemudian catat apa yang ditemukan, serta apakah perlu

dilakukan perubahan intervensi (Tarwoto, dan Wartonah, 2015).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Studi Kasus

Jenis studi kasus yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan

pendekatan studi kasus yaitu mengaplikasikan langsung proses keperawatan yang

mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif misalnya satu pasien,

keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi (Nursalam, 2015). Penelitian ini

memaparkan penerapan asuhan keperawatan pasien dengan TB Paru di Ruang

Seruni Abdul Wahab Sjahranie tahun 2018.

3.2 Subjek Studi Kasus

Subjek penelitian pada studi kasus ini adalah pasien dengan diagnosa

medis Tuberkulosis Paru sebanyak dua responden yang dirawat di “Ruang Seruni

Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Kalimantan Timur”. Adapun

kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebagai berikut :

3.2.1 Kriteria inklusi

3.2.1.1. Dua orang pasien sebagai responden

3.2.1.2. Pasien dengan diagnosa medis Tuberkulosis Paru

3.2.1.3. Bersedia tanpa paksaan menjadi responden

3.2.1.4. Umur 20-40 Tahun

3.2.1.5. Dapat berkomunikasi dengan baik

3.2.2 Kriteria eksklusi
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3.2.2.1 Pasien yang mengundurkan diri pada saat penelitian sedang berlangsung

3.2.2.2 Pasien meninggal sebelum penelitian berakhir

3.3 Batasan Istilah

Asuhan keperawatan adalah suatu tindakan atau proses dalam praktik

keperawatan yang memerlukan ilmu, teknik, dan keterampilan interpersonal dan

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien atau keluarga. Asuhan keperawatan

terdiri dari lima tahap yang berhubungan, yaitu pengkajian, diagnosa,

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Nursalam, 2001).

Tuberculosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan

Mycobacterium Tuberculosis yang menyerang paru-paru dan hampir seluruh

organ tubuh lainnya (Price 2015 dalam Nanda Nic Noc Jilid 3).

3.4 Lokasi dan Waktu Studi Kasus

3.4.1 Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 hari. Dimulai dari tanggal 7

Januari 2019.

3.4.2 Tempat

Penelitian ini dilakukan pada pasien dengan diagnosa medis Tuberkulosis

Paru di “ Ruang Seruni Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie Samarinda”

3.5 Prosedur penulisan

Penulisan ini diawali dengan penyusunan proposal usulan penulisan karya

tulis ilmiah oleh mahasiswa dengan menggunakan metode studi kasus, setelah

disetujui oleh pembimbing maka dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data

di ruang Seruni Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie pada pasien penderita
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Tuberkulosis Paru. Data yang diperoleh berupa hasil pengukuran, observasi,

wawancara, pemberian asuhan keperawatan kepada kasus yang dijadikan subyek

studi kasus.

3.6 Metode dan instrumen pengumpulan data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1.1 Wawancara

Wawancara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data secara lisan

dari responden dengan wawancara misalnya menanyakan mengenai biodata klien,

biodata orang tua/wali, alasan masuk rumah sakit, keluhan utama yang dirasakan

klien saat wawancara berlangsung, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan

dahulu, riwayat kesehatan keluarga, genogram, riwayat sosial, kebutuhan dasar

seperti, nutrisi, aktivitas/ istirahat, personal hygiene, eliminasi, pengkajian fisik

dan mental.

3.6.1.2 Pengamatan (observasi)

Metode Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Sugiyono, 2008).

Pengamatan menggunakan metode observasi non partisipan, dimana observer

tidak ikut didalam kehidupan orang yang akan di observasi, dan secara terpisah

berkedudukan selama pengamatan. Didalam hal ini observer hanya bertindak

sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung kelapangan.
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3.6.1.3 Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan Tuberkulosis Paru

dikhususkan pada pemeriksaan fisik thorax atau dada yang terdiri Inspeksi,

Palpasi, Perkusi dan Auskultasi.

3.6.1.4 Studi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan setiap hari setelah melakukan tindakan asuhan

keperawatan medical bedah pada pasien TB Paru yang ditulis dalam format

Asuhan Keperawatan.

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang di gunakan adalah format pengkajian

Asuhan Keperawatan Medikal Bedah yang terdiri dari Pengkajian, Diagnosa,

Intervensi, Implementasi dan Evaluasi pada pasien TB Paru.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk membuktikan kualitas data dan

informasi yang diperoleh dalam studi kasus sehingga menghasilkan data yang

akurat. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu :

3.7.1 Data Primer

Data primer dari studi kasus berikut didapatkan dari hasil wawancara

observasi langsung dan pemeriksaan fisik langsung pada responden. Data ini

meliputi identitas pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu,

riwayat penyakit keluarga, genogram, pola aktivitas sehari-hari dirumah,

pemeriksaan fisik, psikososial, dan spiritual terhadap pasien.



28

3.7.2 Data Sekunder

Data – data tidak langsung dari pasien yang dikumpulkan dari sumber lain,

seperti keluarga, teman, profesi kesehatan lainnya. Data ini meliputi identitas

pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit

keluarga, genogram, pola aktivitas sehari-hari dirumah, psikososial, dan spiritual

pasien.

3.7.3 Data Tersier

Data yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan, laboratorium, analisis

diagnostik, rekam medic dan dari literature yang relevan. Data ini meliputi

pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi) dan daftar obat-obatan yang

diterima oleh pasien.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kemampuan kognitif dalam pengembangan daya

berfikir dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan

pengetahuan, pengalaman dan pengertian keperawatan. Dalam melakukan analisis

data diperlukan kemampuan mengaitkan data dan menghubungkan data tersebut

dengan konsep, teori dan prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam

menentukan masalah kesehatan dan keperawatan klien. Cara analisis data :

3.8.1 Validasi data, teliti kembali data yang telah terkumpul

3.8.2 Mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan bio-psiko-sosial dan

spiritual

3.8.3 Membandingkan dengan hipotesis atau teori yang ada



29

3.8.4 Membuat kesimpulan tentang kesenjangan (masalah keperawatan) yang

ditemukan
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BAB IV

HASIL STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil studi kasus beserta pembahasannya yang meliputi

penjabaran data umum dan data khusus tentang gambaran lokasi umum penelitian

yaitu ruangan Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Pengambilan

data dilakukan pada tanggal 6 – 8 mei 2019 dengan jumlah sampel sebanyak dua

pasien. Adapun hasil penelitiannya diuraikan sebagai berikut:

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Lokasi Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di ruang seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie

yang terletak di Jalan Palang Merah Indonesia No. 1, Sidodadi Samarinda Ulu,

Kota Samarinda, Kalimantan Timur. RSUD Abdul Wahab Sjahranie pada tahun

1974 dikenal dengan Rumah sakit umum segiri. Pada 12 November 1977

diresmikan oleh Gubernur yaitu Bapak H.A.Wahab Sjahranie untuk pelayanan

rawat jalan. Pada 21 Juli 1984, seluruh pelayanan rawat inap dan rawat jalan

dipindahkan dari rumah sakit lama (Selili) kelokasi rumah sakit baru yang

terletak di Jalan Palang Merah Indonesia.

Pada tahun 1987 nama RSUD Abdul Wahab Sjahranie diresmikan.

Fasilitas yang tersedia di RSUD Abdul Wahab Sjahranie antara lain Instalasi

Gawat Darurat 24 jam, Instalasi Rawat Jalan (20 klinik), Instalasi Rawat Inap

(733 tempat tidur), Laboratorium, Radiologi, Radioterapi, Instalasi Penunjang

Medik, Farmasi, Hemodialisa, Rehabilitasi Medik, Intensive Care Unit, Kamar

Operasi, Stroke Center.
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tempat tidur, 2 kamar mandi disetiap kamar pasien 1 ruang kepala ruangan, 1

ruang dokter, 1 ruang pertemuan atau mahasiswa, 1 ruang obat, 1 ruang

mushollah, 1 ruang laken, 2 kamar mandi perawat, 1 ruang tindakan, 1 ruang

penitipan barang pasien, 1 ruang pantry.

4.1.2 Pengkajian

Tabel 4.1 Hasil anamnesis pada pasien TB Paru di ruang Seruni RSUD Abdul

Wahab Sjahranie Samarida

Dari table 4.1 data anamnesis didapatkan bahwa kedua pasien dalam

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Ruang Seruni yaitu ruang

rawat inap yang digunakan bagi klien dengan masalah pernafasan yang diterima

langsung setelah pasien datang dari IGD.

Bangunan pada ruang Seruni terdiri dari 11 ruangan dengan kapasitas 62

Identitas Pasien Pasien 1 Pasien 2
Nama Tn.M Tn. F
Jenis Kelamin Laki-laki Laki-laki
Umur 58 Tahun 43 Tahun
Status Perkawinan Menikah Belum menikah
Pekerjaan Swasta Swasta
Agama Islam Islam
Pendidikan Terakhir SMP SMA
Alamat Jln. Hidayatullah, Gg Jln. Trikora, rawa
Diagnosa Medis TB Paru TB Paru
Nomor Register 01.03.85.59 74.03.75
MRS/ Tgl Pengkajian 4 mei 2019 12 maret 2019

biodata ditemukan ada persamaan jenis kelamin, agama, pekerjaan dan diagnose

medis yaitu TB Paru dan ada pula perbedaan biodata yaitu pendidikan terakhir,

status perkawinan, alamat dan tanggal masuk klien.
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Tabel 4.2 Hasil Riwayat Biodata pada pasien TB Paru di ruang Seruni RSUD

Abdul Wahab Sjahranie Samarida

Data
Subjektif

Pasien 1 Pasien 2

Keluhan
Utama

Sesak nafas Sesak nafas

Riwayat
Penyakit
Sekarang

Pada tangal 3 mei 2019 pasien
keluar dari rumah sakit abdul
wahab sjahranie dengan

Pada tanggal 12 maret 2019
pasien mengalami sesak nafas,
demam dan nyeri dada pada

diagnosa TB Paru. Pada tanggal bagian tengah, lalu pasien dibawa
4 mei 2019 pukul 04:00 tiba- oleh keluarga ke IGD RS AWS
tiba pasien mengalami demam Samarinda pada tanggal 16 maret
tinggi dan sesak nafas, 2019 pukul 17:00 dengan keluhan
kemudian pasien dibawa ke sesak nafas dan nyeri dada pada
IGD rumah sakit abdul wahab bagian tengah
sjahranie dengan keluhan utama
sesak nafas.

Di IGD pasien dilakukan
pemasangan oksigenisasi nasal
kanul 5 lpm lalu dilakukan
pemeriksaan laboratorium,
rontgen (photo thorax) dan EKG

Riwayat
Kesehatan
Dahulu

Keluarga mengatakan pada
bulan oktober tahun 2018
pasien terdiagnosa TB Paru dan
dirawat di RS AWS Samarinda
selama 2 bulan

Keluarga pasien mengatakan
pasien pernah dirawat di RS AWS
Samarinda pada tanggal 12
february 2019 dengan penyakit
TB Paru,

Riwayat kontrol kurang lebih 2
bulan yang lalu setiap 2 minggu
sekali dengan riwayat penggunaan
obat OAT

Riwayat
Kesehatan
Keluarga

Keluarga mengatakan pada
tahun 2005 istri pasien pernah
mengalami riwayat penyakit
TBC

Keluarga mengatakan tidak ada
anggota keluarga yang tinggal
serumah   yang  pernah  menderita
penyakit    TB    paru,    dan tidak
memiliki penyakit keturunan.
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riwayat kesehatan dahulu pasien 1 pernah masuk rumah sakit 3 hari yang lalu dan

pasien 2 pernah masuk rumah sakit 2 bulan yang lalu. Pada riwayat kesehatan

keluarga dari pasien 1istrinya pernah terkena penyakit tbc 17 tahun yang lalu dan

sembuh dalam pengobatan, pada pasien 2 tidak ada anggota keluarganya yang

memiliki riwayat penyakit menular dan menurun.

Tabel 4.3 Hasil pemeriksaan fisik pada pada pasien TB Paru di ruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarida

Berdasarkan tabel 4.2 ditemukan data dari pengkajian riwayat kesehatan

pada pasien 1 dan pasien 2 dalam keluhan utama ditemukan ada persamaan yaitu

sesak nafas. Pada riwayat penyakit sekarang persamaanya klien 1 dan klien 2

pernah masuk ke rumah sakit dengan penyakit yang sama yaitu TB Paru. Pada

Observasi Pasien 1 Pasien 2
Keadaan Umum Posisi pasien fowler, pasien

terpasang alat medis IVFD
Posisi pasien fowler, pasien
terpasang alat medis IVFD

Kesadaran Kesadaran compos mentis &
GCS E4M6V5

Kesadaran compos mentis &
GCS E4M6V5

Pemeriksaan
tanda-tanda vital

TD : 110/70 mmHg
RR : 24 x/m
N :  110 x/m
S : 36 C

TD : 100/70 mmHg
RR : 26 x/m
N :  120 x/m
S : 36 C

Kenyamanan/
Nyeri

Pasien mengatakan tidak ada
nyeri

Pasien mengatakan tidak ada
nyeri

Status
Fungsional/aktivit
as dan mobilitas
Bartehel indeks

1. Mengendalikan rangsangan
defekasi (BAB) : skor 2
Mandiri
2. Mengendalikan rangsang
berkemih (BAK) : skor 2
Mandiri
3. Membersihkan diri (cuci
muka, sisir rambut, sikat gigi) :
skor 0 Butuh pertolongan
orang lain
4. Penggunaan jamban masuk
dan keluar (melepaskan,
memakai, celana,
membersihkan, menyiram) :

1. Mengendalikan rangsangan
defekasi (BAB) : skor 2 Mandiri
2. Mengendalikan rangsang
berkemih (BAK) : skor 2
Mandiri
3. Membersihkan diri (cuci
muka, sisir rambut, sikat gigi) :
skor 0 Butuh pertolongan orang
lain
4. Penggunaan jamban masuk
dan keluar (melepaskan,
memakai, celana,
membersihkan, menyiram) :
Skor 1 Perlu bantuan
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Berdasarkan tabel 4.3 ditemukan data dari pengkajian observasi kedua

pasien  sama  terpasang  IVFD,  kesadaran compos mentis, GCS E4 V5 M6,

aktivitas kedua klien ketergantungan sedang.

Tabel 4.4 Hasil Anamnesis Pemeriksaan Fisik pada pasien TB Paru di ruang

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarida

Observasi Pasien 1 Pasien 2
Skor 1 Perlu bantuan 5. Makan : Skor 2 Mandiri
5. Makan : Skor 2 Mandiri 6. Berubah sikap dari berbaring
6. Berubah sikap dari ke duduk : skor 3 Bantuan 2
berbaring ke duduk : skor 3 orang
Bantuan 2 orang 7. Berpindah/berjalan: skor 1
7. Berpindah/berjalan: skor 1 tidak mampu

tidak mampu
8. Memakai Baju : skor 1
sebagian dibantu
9. Naik turun tangga : skor 0
Tidak mampu
10. Mandi : Skor 0 tergantung
orang lain

8. Memakai Baju : skor 1
sebagian dibantu
9. Naik turun tangga : skor 0
Tidak mampu
10. Mandi : Skor 0 tergantung
orang lain

TOTAL : 11 Ketergantungan
Sedang

TOTAL : 11 Ketergantungan
Sedang

Pemeriksaan fisik Pasien 1 Pasien 2

A. Pemeriksaan kepala
dan leher
1) Kepala dan

rambut

Finger print ditengah frontal
terhidrasi. Kulit kepala
bersih, tidak ada ketombe
dan tidak ada lesi.
Penyebaran rambut merata
berwarna hitam dan putih
(uban), rambut tidak mudah
patah, tidak bercabang, dan
tidak ada kelainan

Finger print ditengah frontal
terhidrasi. Kulit kepala
bersih, tidak ada ketombe
dan tidak ada lesi.
Penyebaran rambut merata
berwarna hitam dan putih
(uban), rambut tidak mudah
patah, tidak bercabang, dan
tidak ada kelainan

2) Mata Mata lengkap, simetris kanan
dan kiri., kornea mata jernih
kanan dan kiri.
Konjuntiva merah muda dan
sklera tidak ikterik Kelopak
mata/palepebra tidak ada

Mata lengkap, simetris kanan
dan kiri., kornea mata jernih
kanan dan kiri.
Konjuntiva merah muda dan
sklera tidak ikterik Kelopak
mata/palepebra tidak ada
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Pemeriksaan fisik Pasien 1 Pasien 2

pembengkakan. Adanya
reflek cahaya pada pupil dan
bentuk isokor kanan dan kiri,
iris kanan kiri berwarna
hitam, tidak ada kelainan

pembengkakan. Adanya
reflek cahaya pada pupil dan
bentuk isokor kanan dan kiri,
iris kanan kiri berwarna
hitam, tidak ada kelainan

3) Hidung Tidak ada pernafasan cuping
hidung, posisi septum nasal
ditengah, lubang hidung
bersih, tidak ada secret,
tulang hidung dan septum
nasi tidak ada pembengkakan
dan tidak ada polip

Terapat pernafasan cuping
hidung, posisi septum nasal
ditengah lubang hidung
bersih, tidak ada secret,
tulang hidung dan septum
nasi tidak ada pembengkakan
dan tidak ada polip

4) Mulut & Lidah Keadaan mukosa bibir
kering. Tonsil ukuran normal
uvula letak simetris ditengah

Keadaan mukosa bibir
kering. Tonsil ukuran normal
uvula letak simetris ditengah

5) Telinga Bentuk telinga sedang,
simetris kanan dan kiri.
Lubang telinga bersih, tidak
ada serumen berlebih,
pendengaran berfungsi
dengan baik

Bentuk telinga sedang,
simetris kanan dan kiri.
Lubang telinga bersih, tidak
ada serumen berlebih,
pendengaran berfungsi
dengan baik

6) Leher Kelenjar getah bening tidak
teraba, tiroid tidak teraba,
posisi trakea letak ditengah
tidak ada kelainan

Kelenjar getah bening tidak
teraba, tiroid tidak teraba,
posisi trakea letak ditengah
tidak ada kelainan

B. Pemeriksaan thorak
sistem pernafasan
a. Inspeksi thorak
b. Palpasi
c. Perkusi
d. Auskultasi

Sesak nafas, batuk produktif,
dapat mengeluarkan sekret.
Frekuensi 24 x/menit, bentuk
dada simetris, irama nafas
tidak teratur, pola nafas
takipneu, tidak ada
pernafasan cuping hidung,
terdapat penggunaan otot
bantu pernafasan, vocal
permitus dan ekspansi paru
anterior dan posterior dada
normal, perkusi sonor,
auskultasi suara nafas
broncovesikuler, suara nafas
tambahan ronchi

Sesak nafas, batuk produktif,
dapat mengeluarkan sekret.
Frekuensi 26 x/menit, bentuk
dada simetris, irama nafas
tidak teratur, tidak ada
pernafasan cuping hidung,
terdapat penggunan otot
bantu pernafasan, vocal
permitus dan ekspansi paru
anterior dan posterior dada
normal, perkusi sonor,
auskultasi suara nafas
broncovesikuler, suara nafas
tambahan ronchi.

C. Pemeriksaan
jantung
a. Inspeksi dan

palpasi
b. Perkusi batas
jantung
c. Auskultasi

Pada pemeriksaan inspeksi
CRT < 2 detik tidak ada
sianosis. Pada pemeriksaan
palpasi iktus kordis teraba
hangat. Perkusi batas jantung
: Basic jantung berada di ICS
II dari lateral ke media linea ,
para sterna sinistra, tidak

Pada pemeriksaan inspeksi
CRT < 2 detik tidak ada
sianosis. Pada pemeriksaan
palpasi iktus kordis teraba
hangat. Perkusi batas jantung
: Basic jantung berada di ICS
II dari lateral ke media linea ,
para sterna sinistra, tidak
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Pemeriksaan fisik Pasien 1 Pasien 2

melebar, Pinggang jantung
berada di ICS III dari linea
para sterna kiri, tidak
melebar, Apeks jantung
berada di ICS V dari linea
midclavikula sinistra, tidak
melebar. Pemeriksaan
auskultasi : bunyi jantung I
saat auskultasi terdengar
bunyi jantung normal dan
regular, bunyi jantung II :
saat auskultasi terdengar
bunyi jantung normal dan
regular, bunyi jantung
tambahan : tidak ada bunyi
jantung tambahan, dan tidak
ada kelainan.

melebar, Pinggang jantung
berada di ICS III dari linea
para sterna kiri, tidak
melebar, Apeks jantung
berada di ICS V dari linea
midclavikula sinistra, tidak
melebar. Pemeriksaan
auskultasi : bunyi jantung I
saat auskultasi terdengar
bunyi jantung normal dan
regular, bunyi jantung II :
saat auskultasi terdengar
bunyi jantung normal dan
regular, bunyi jantung
tambahan : tidak ada bunyi
jantung tambahan, dan tidak
ada kelainan.

D. Pemeriksaan
abdomen
a. Inspeksi
b. Auskultasi
c. Palpasi
d. Perkusi

BB : 45 kg, TB: 158 cm, IMT
: 15,9 kg M2 Kategori BB
Kurang.
BAB 1x/hari konsistensi
lunak, diet lunak, jenis diet :
Diet tinggi kalori tinggi
protein, nafsu makan
menurun , porsi makan habis
½ porsi .
Inspeksi : Bentuk abdomen
bulat dan datar,
benjolan/masa tidak ada pada
perut, tidak tampak bayangan
pembuluh darah pada
abdomen, tidak ada luka
operasi .
Auskultasi : peristaltic
13x/menit
Palpasi : Tegang
Tidak ada nyeri tekan, mass,
Hepar Lien tidak ada
kelainan
Ginjal tidak ada nyeri tekan,
tidak ada asietas.

BB : 45 kg, TB: 158 cm,
IMT : 15,9 kg M2 Kategori
BB Kurang .
BAB 1x/hari konsistensi
lunak, diet lunak, jenis diet :
Diet tinggi kalori tinggi
protein, nafsu makan
menurun , porsi makan habis
½ porsi .
Inspeksi : Bentuk abdomen
bulat dan datar,
benjolan/masa tidak ada pada
perut, tidak tampak bayangan
pembuluh darah pada
abdomen, tidak ada luka
operasi .
Auskultasi : peristaltic
20x/menit
Palpasi : Tegang
Tidak ada nyeri tekan, mass,
Hepar Lien tidak ada
kelainan
Ginjal tidak ada nyeri tekan,
tidak ada asietas.

E. Pemeriksaan
Neurologis
a. Inspeksi
b. Auskultasi
c. Palpasi
d. Perkusi

Memory Panjang, perhatian
dapat mengulang, bahasa
baik, kongnisi baik, orientasi
orang, saraf sensori nyeri
tusuk. Tingkat kesadaran
compos mentis. Tanda
rangsangan otak (meningeal

Memory Panjang, perhatian
dapat mengulang, bahasa
baik, kongnisi baik, orientasi
orang, saraf sensori nyeri
tusuk. Tingkat kesadaran
compos mentis. Tanda
rangsangan otak (meningeal
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Pemeriksaan fisik Pasien 1 Pasien 2

sign) :
1. N I (olfaktorius) :

penciuman baik, bisa
membedakan bau-bauan.

2. N II (optikus) :
jarak pandang baik

3. NIII (okulomotorius) :
adanya reflek rangsangan
pada pupil

4. N IV (troklearis) :
bisa menggerakkan bola
mata ke atas dan ke
bawah

5. N V (trigeminus) :
tidak ada kesulitan
mengunyah

6. N VI (abdusen) :
bisa menggerakan bola
mata ke kanan dan ke kiri

7. N VII (facialis) :
pengecapan terhadap
rasa-rasa baik

8. NVIII(vestibulotroklearis)
: pendengaran baik

9. NIX (glosofaringeus):
tidak ada nyeri telan

10.N X (vagus) :
bisa mengucap “ah” dan
menelan saliva

11.N XI (assesorius) :
bisa mengangkat bahu
dan menoleh dengan
adanya tahanan

12.NXII (hipoglosus): bisa
menjulurkan,
menggerakkan lidah ke
kanan dan ke kiri

Fungsi motorik klien normal,
bisa menggerakkan
ekstremitas atas dan bawah,
nilai motorik 6 (mengikuti
perintah), Fungsi sensorik
normal, tidak ada masalah
pada fungsi sensorik, reflek
fisiologis : patella (+), reflek
patofisiologis : babinski (+)

sign) :
1. N I (olfaktorius) :

penciuman baik, bisa
membedakan bau-bauan.

2. N II (optikus) :
jarak pandang baik

3. NIII (okulomotorius) :
adanya reflek rangsangan
pada pupil

4. N IV (troklearis) :
bisa menggerakkan bola
mata ke atas dan ke
bawah

5. N V (trigeminus) :
tidak ada kesulitan
mengunyah

6. N VI (abdusen) :
bisa menggerakan bola
mata ke kanan dan ke
kiri

7. N VII (facialis) :
pengecapan terhadap
rasa-rasa baik

8. NVIII(vestibulotroklearis
) : pendengaran baik

9. NIX (glosofaringeus):
tidak ada nyeri telan

10.N X (vagus) :
bisa mengucap “ah” dan
menelan saliva

11.N XI (assesorius) :
bisa mengangkat bahu
dan menoleh dengan
adanya tahanan

12.NXII (hipoglosus): bisa
menjulurkan,
menggerakkan lidah ke
kanan dan ke kiri

Fungsi motorik klien normal,
bisa menggerakkan
ekstremitas atas dan bawah,
nilai motorik 6 (mengikuti
perintah), Fungsi sensorik
normal, tidak ada masalah
pada fungsi sensorik, reflek
fisiologis : patella (+), reflek
patofisiologis : babinski (+)



41

Berdasarkan tabel 4.4 ditemukan data dari pemeriksaan fisik pada pasien 1

dan pasien 2 ditemukan masalah pada pemeriksaan mulut dan faring terdapat bibir

kering dan pucat, pada pemeriksaan thorax didapatkan pasien 1 dan 2 terdapat

keluhan sesak nafas, irama nafas tidak teratur, penggunaan otot bantu pernafasan,

batuk produktif, bunyi nafas broncovesikuler dengan suara tambahan ronchi, pada

pemeriksaan abdomen dilakukan pemeriksaan IMT keduannya memiliki kategori

Pemeriksaan fisik Pasien 1 Pasien 2

F. Pemeriksaan Sistem
perkemihan

Kebersihan genitalia bersih,
keluhan kencing tidak ada,
kemampuan berkemih
spontan, produksi urin 1300
ml/hari warna kuning bau
amoniak, tidak ada nyeri
tekan, balance cairan 51
ml/hari.

Kebersihan genitalia bersih,
keluhan kencing tidak ada,
kemampuan berkemih
spontan, produksi urin
+1250ml/hari warna kuning
bau amoniak, tidak ada nyeri
tekan, balance cairan +11
ml/hari.

G. Pemeriksaan
muskuluskeletal
(ekstremitas) dan
Integumen

Pergerakan sendi bebas,tidak
ada kelainan ekstermitas,
tidak ada kelainan tulang
belakang, tidak fraktur, tidak
menggunakan traksi, tidak
komparmentet syndrome,
kulit kemerahan, turgor kulit
baik, tidak ada luka
Kekuatan otot :

4  4
4  4

Pergerakan sendi bebas,tidak
ada kelainan ekstermitas,
tidak ada kelainan tulang
belakang, tidak fraktur, tidak
menggunakan traksi, tidak
komparmentet syndrome,
kulit kemerahan, turgor kulit
baik, tidak terdapat luka
Kekuatan otot :

4  4
4  4

H. Sistem Endokrin Tidak ada pembesaran
kelenjar tyroid, tidak ada
pembesaran kelenjar getah
bening, tidak ada pemeriksan
GDA dan tidak ada luka
gangrene

Tidak ada pembesaran
kelenjar tyroid, tidak ada
pembesaran kelenjar getah
bening, tidak ada pemeriksan
GDA dan tidak ada luka
gangrene

BB kurang, pasien 1 dan 2 hanya menghabiskan 1/2 porsi makannya.
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Berdasarkan tabel 4.5 ditemukan data dari pemeriksaan penunjang pasien

1 ditemukan hasil laboratorium pada tanggal 4 mei 2019 jumlah Hemoglobin

(Hb) 12,2 g/dl dan eritrosit 4,19 10^6/ul dibawah nilai normal dan pasien 2

ditemukan hasil laboratorium pada tanggal 13 Desember 2018 jumlah hemoglobin

(Hb) 13,5 g/dl dibawah nilai normal. Leukosit 11,19 10^3/ul diatas nilai normal.

Tabel 4.6 Penatalaksanaan terapipada pasien TB Paru di ruang Seruni RSUD

Tabel 4.5 Hasil Anamnesis Pemeriksaan Penunjang pada pasien TB Paru di ruang

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarida

Tindakan Pasien 1 Pasien 2

Pengkajian spiritual Sebelum
Sakit

Sering Sering

Pengkajian spiritual selama
akit

Kadang-kadang Kadang-kadang

Pemeriksaan penunjang Jenis pemeriksaan:
Hematologi
tanggal 4/5/2019
1. Leukosit 10,44 103/ul
2. Eritrosit 4,19 10’6/ul
3. Hemoglobin12,2 g/dl
4. Hematokrit37,1 %

Jenis pemeriksaan
Laboratorium tanggal
28/4/2019
1. Leukosit 11,19 10^3/ul
2. Eritrosit 4,11 10’6/ul
3. Hemoglobin13,5 g/dl
4. Hematokrit 38,9 %

Photo thorax
Tanggal 4/5/2019
1. terlampir

Photo thorax
Tanggal 29/4/2019
1. terlampir

Abdul Wahab Sjahranie Samarida

Penatalaksanaa Terapi

Pasien 1 Pasien 2
1. RL drip Aminophilin (IV) 3x500mg
2. OAT : Rifamfisin (IV) 1x
3. Paracetamol (oral) 3x500g

1. RL (IV)3x500mg
2. OAT: Rifamfisin (oral) 1x

INH (oral) 1x
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Pada Pasien 1 dan 2 memiliki penatalaksanaan terapi yang sama, yaitu

obat RL aminophilin, ranitidine, combiven dan pada pasien 2 memiliki

mendapatkan terapi INH, salbutamol, metyleprenicsolone, ciproploxacin

4.1.3 Diagnosa Keperawatan

Tabel 4.7 Daftar Diagnosa Keperawatan pada pasien TB Paru di ruang Seruni

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarida

Penatalaksanaa Terapi

Pasien 1 Pasien 2
4. Ranitidin (IV) 2x50mg
5. Combiven (nebu) 3x

3. Cetrizin (oral) 1x
4. Salbutamol (oral) 3x
5. metylprenicsolone (IV)

3x125mg
6. Ciprofloxacin (IV)

2x200mg
7. ranitidine (IV) 2x50mg
8. combiven (IV) 3x

No

Pasien 1 Pasien 2

Tanggal
ditemukan

Diagnosa Kep Tanggal
ditemukan

Diagnosa Kep

1 6/5/2019 (D.0005)
Pola nafas tidak efektif
b/d hambatan upaya
nafas ditandai dengan :
DS:
- Pasien mengatakan

mengeluh sesak
nafas

DO :
- Batuk produktif (+)
- Secret berwarna

putih keruh
- Frekuensi nafas

24x/menit
- Pola nafas dipsneu
- Usaha nafas dengan

posisi duduk
- Menggunakan alat

bantu nafas nasal
kanul 3 lpm

- Suara nafas
tambahan ronki

6/5/2019 (D.0005)
Pola nafas tidak efektif b/d
hambatan upaya nafas ,
ditandai dengan :
DS:
 Pasien mengatakan

mengeluh sesak nafas
DO :
 Batuk produktif (+)
 Secret berwarna putih

keruh
 Frekuensi nafas

24x/menit
 Pola nafas dipsneu
 Usaha nafas dengan

posisi duduk
 Menggunakan alat

bantu nafas nasal kanul
3 lpm

 Suara nafas ronki



44

No

Pasien 1 Pasien 2

Tanggal
ditemukan

Diagnosa Kep Tanggal
ditemukan

Diagnosa Kep

2 6/5/2019 (D.0019)
Defisit nutrisi b/d kurang
asupan makanan,
ditandai dengan
DS :

6/5/2019 (D.0019)
Defisit nutrisi b/d kurang
asupan makanan, ditandai
dengan
DS :

 Pasien mengatakan
nafsu makan
menurun

 Pasien mengatakan
cepat kenyang
setelah makan

 Pasien mengatakan
merasa mual setelah
makan

 Pasien mengatakan
nafsu makan menurun

 Pasien mengatakan
cepat kenyang setelah
makan

 Pasien mengatakan
merasa mual setelah
makan

DO :
 Penurunan BB >15

kg dalam 6 bulan
terakhir

 Pasien hanya
menghabiskan 1/2
porsi makananya

 Antropometri:
Lila: 26,5 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

 Biokimia:
Hb : 12,2 g/dl

 Clinis :
Mukosa bibir kering

DO :
 Penurunan BB >15 kg

dalam 6 bulan terakhir
 Pasien hanya

menghabiskan 1/2
porsi makananya

 Antropometri:
Lila: 27,2 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

 Biokimia:
Hb : 13, 5g/dl

 Clinis :
Mukosa bibir kering

3 6/5/2019 (D.0055)
Gangguan pola tidur b/d
kondisi klinis terkait (
takipneu) ditandai
dengan :
DS :
- Pasien mengatakan

mengeluh susah
tidur

- Pasien mengatakan
istirahat tidak cukup

- Pasien mengatakan
sering terbangun saat
tidur

- Pasien mengatakan
mengeluh pola tidur
tidak berubah

6/5/2019 (D.0055)
Gangguan pola tidur b/d
kondisi klinis terkait (
takipneu) ditandai dengan :
DS :
 Pasien mengatakan

mengeluh susah tidur
 Pasien mengatakan

istirahat tidak cukup
 Pasien mengatakan

sering terbangun saat
tidur

 Pasien mengatakan
mengeluh pola tidur
tidak berubah

DO : -
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No

Pasien 1 Pasien 2

Tanggal
ditemukan

Diagnosa Kep Tanggal
ditemukan

Diagnosa Kep

DO : -

4 6/5/2019 (D0056)
Intoleransi aktifitas b/d
ketidakseimbangan
antara suplai dan
kebutuhan oksigen,
ditandai dengan :
DS :
 Pasien mengeluh

lelah/ badannya
terasa lemas

 Pasien mengatakan
sesak nafas saat
beraktifitas fisik

DO :
 Terpasang alat

bantu nafas nasal
kanul 3 lpm

 Frekuensi nafas
meningkat saat
pasien melakukan
aktivitas

6/5/2019 (D0056)
Intoleransi aktifitas b/d
ketidakseimbangan antara
suplai dan kebutuhan
oksigen, ditandai dengan :
DS :
 Pasien mengeluh lelah/

badannya terasa lemas
 Pasien mengatakan

sesak nafas saat
beraktifitas fisik

DO :
 Terpasang alat bantu

nafas nasal kanul 3 lpm
 Frekuensi nafas

meningkat saat pasien
melakukan aktivitas

5 6/5/2019 (D.0111)Defisit
pengetahuan b.d kurang
terpapar informasi
ditandai dengan :
DS :
- Pasien mengatakan

tidak mengerti
tentang penyakit
yang ia derita

DO :
- Pasien terlihat

bingung saat ditanya
tentang penyakitnya

- Pasien membuang
dahaknya
sembarangan

6/5/2019 (D.0111)Defisit pengetahuan
b.d kurang terpapar
informasi ditandai dengan :
DS :
- Pasien mengatakan tidak

mengerti tentang
penyakit yang ia derita

DO :
- Pasien terlihat bingung

saat ditanya tentang
penyakitnya

- Pasien membuang
dahaknya sembarangan

Berdasarkan tabel 4.7 ditemukan data dari pengkajian pada pasien 1 dan

pasien 2 ditemukan masalah keperawatan pada pasien 1 dan pasien 2 terdiri dari 5

diagnosa keperawatan diantaranya terdapat diagnosa keperawatan yang sama
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Tabel 4.8 Perencanaan pada pasien TB Paru di ruang SeruniRSUD Abdul Wahab

Sjahranie Samarida

yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, defisit nutrisi, gangguan pola tidur,

intoleransi aktifitas, nyeri akut

4.1.4 Perencanaan

DX
KEP

TANGGAL
DITEMUKAN

DIAGNOSA KEP TUJUAN DAN
HASIL

INTERVENSI KEP

I 6/5/2019 (D.0005)
Pola nafas tidak
efektif b/d
hambatan upaya
nafas

Setelah dilakukan
tindakan
keperawatan selama
3 x 8 jam
diharapkan pola
nafas efektif.
Dengan kriteria
hasil :
- frekuensi nafas

normal 16 –
20x/menit

- menunjukkan
jalan nafas
yang paten

- pola nafas,
irama nafas,
dan suara
nafas normal

1.1 Monitor pola nafas
(frekuensi,
kedalaman, usaha
nafas)

1.2 Monitor bunyi nafas
tambahan

1.3 Monitor sputum
1.4 Posisikan semi

fowler / fowler
1.5 lakukan fisioterapi

dada jika perlu
1.6 Berikan oksigen jika

perlu
1.7 Ajarkan teknik batuk

efektif
1.8 Kolaborasikan

pemberian mokolitik
jika perlu

II 6/5/2019 Defisit nutrisi
berhubungan
dengan kurang
asupan makanan

Setelah dilakukan
tindakan
keperawatan selama
3 x 8 jam
diharapkan asupan
nutrisi adekuat.
Dengan kriteria
hasil :
- Tidak ada mual

dan muntah
- Nafsu makan

meningkat
- Tidak ada

penurunan berat
badan

2.1 Identifikasi
perubahan berat
badan

2.2 Identifikasi faktor
yang mempengaruhi
asupan gizi

2.3 Identifikasi pola
makan

2.4 Monitor mual muntah
2.5 Monitor asupan oral
2.6 Monitor warna

konjungtiva
2.7 Monitor hasil

laboratorium
2.8 Ukur antopometri

komposisi tubuh
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DX
KEP

TANGGAL
DITEMUKAN

DIAGNOSA KEP TUJUAN DAN
HASIL

INTERVENSI KEP

2.9 Jelaskan tujuan dan
prosedur pemantauan

III 6/5/2019 (D.0055)
Gangguan pola
tidur b/d kondisi
klinis terkait (
takipneu

Setelah dilakukan
tindakan
keperawatan 3 x 24
jam diharapkan
- Jumlah jam

tidur dalam
batas normal 6-
8 jam/har

- Pola tidur,
kualitas dalam
batas normal

- Perasaan segar
sesudah tidur
atau istirahat

- Mampu
mengidentifikas
i hal-hal yang
meningkatkan
tidur

3.1 Identifikasi pola
aktifitas dan tidur

3.2 Identifikasi faktor
menggangu

3.3 Lakukan prosedur
untuk meningkatkan
kenyamanan

3.4 Modifikasi
lingkungan (Mis.
Pencahayaan,
kebisingan, suhu,
matras dan tempat
tidur)

3.5 Jelaskan pentingnya
tidur cukup selama
sakit

3.6 Anjurkan
menghindari makan
atau minum yang
menggangu tidur

IV 6/5/2019 (D0056)
Intoleransi aktifitas
b/d
ketidakseimbangan
antara suplai dan
kebutuhan oksigen

Setelah dilakukan
tindakan
keperawatan 3 x 24
jam diharapkan
- Berpartisipasi

dalam aktivitas
fisik tanpa
disertai
peningkatan
TD, nadi dan
RR

- Mampu
melakukan
aktivitas sehari
hari (ADL)
secara mandiri

- Keseimbangan
aktivitas dan
istirahat

4.1 Identifikasi
gangguan fungsi
tubuh yang
mengakibatkan
kelelahan

4.2 Monitor kelelahan
fisik dan emosional

4.3 Lakukan latihan
rentang gerak pasif
dan / atau pasif

4.4 Fasilitasi duduk di
sisi tempat tidur,
jika tidak dapat
berpindah atau
berjalan

4.5 Anjurkan tirah
baring

4.6 Anjurkan melakukan
aktifitas secara
bertahap

4.7 Kolaborasi dengan
ahli gizi nutrisi
tentang cara
meningkatkan
asupan makanan

V 6/5/2019 (D.0111)Defisit
pengetahuan b.d
kurang terpapar
informasi

Setelah dilakukan
tindakan
keperawatan selama
3 x 8 jam
diharapkan defisit
pengetahuan pasien

5.1 Identifikasi
pengetahuan pasien
tentang penyakitnya

5.2 Sediakan materi dan
media pendidikan
kesehatan
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Berdasarkan tabel 4.8 setelah dilakukan penegakan diagnosa keperawatan

pada pasien 1 dan pasien 2, dibuat perencanaan tindakan keperwatan sesuai

dengan masing-masing diagnosa yang ditemukan pada pasien tersebut.

4.1.5 Pelaksanaan

Tabel 4.9 Pelaksaan pasien 1 dengan TB Paru di ruang Seruni RSUD Abdul

Wahab Sjahranie Samarida

DX
KEP

TANGGAL
DITEMUKAN

DIAGNOSA KEP TUJUAN DAN
HASIL

INTERVENSI KEP

teratasi. Dengan
kriteria hasil :
- Pasien paham

mengenai
penyakitnya

5.3 Jadwalkan
pendidikan
kesehatan sesuai
kesepakatan

5.4 Ajarkan perilaku
hidup bersih dan
sehat

5.5 Berikan kesempatan
untuk bertanya

No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

1 6/5/2019
07.00 1.1 melakukan monitoring 1.1 Respirasi pasien 24x/menit

frekuensi nafas.

2 08.00 1.4 memposisikan pasien 1.4 Pasien mengatakan lebih nyaman
fowler dengan posisi duduk

3 08.30 1.5 melakukan fisioterapi 1.5 Terdapat refleks batuk setelah
dada dilakukan fisioterapi dada.

4 08.35 1.6 Melakukan pemberian 1.6 Pasien mengatakan sesak nafas
oksigen 4 lpm berkurang setelah pemberian oksigen

5 08.40 2.4 menanyakan apakah ada 2.4 Pasien mengatakan terdapat rasa
rasa mual, muntah mual setelah / saat makan

6 09.00 2.1 identifikasi perubahan 2.1 Pasien mengalami penurunan berat
berat badan badan >15kg dalam 6 bulan terakhir.

7 10.00 1.7 menganjurkan pasien 1.7 pasien dapat melakukan teknik batuk
untuk melakukan teknik efektif
batuk efektif
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No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

8 11.00 2.5 menanyakan masukan 2.5 Pasien mengatakan hanya
oral pada pasien menghabiskan setengah porsi makan

dengan frekuensi 3 x sehari

9 11.05 2.9 menjelaskan tujuan dan 2.9 Pasien dapat memahami prosedur
prosedur pemantauan dan tujuan pemantauan

10 13.00 3.1 melakukan identifikasi 3.1 Pasien mengatakan pola tidur tidak
pola aktifitas dan tidur teratur, sering terbangun saat tidur

karena sesak nafas

11 13.35 3.5 jelaskan pentingnya tidur 3.5 Pasien dapat memahami pentingnya
cukup selama sakit tidur cukup selama sakit

12 12:00 3.2 identifikasi faktor yang 3.2 Pasien mengatakan tidur terganggu
mengganggu pola tidur karena sesak nafas dan batuk produktif

13 12:10 4.1 melakukan identifikasi 4.1 Pasien mengatakan badannya terasa
gangguan fungsi tubuh lemas tidak mampu beraktifitas fisik

yang mengakibatkan karena sesak nafas
kelelahan

14 12:30 4.5 Menganjurkan tirah 4.5 Pasien megurangi aktifitas dengan
baring lebih banyak istirahat

15 13.00 5.5 mengajarkan perilaku 5.5 pasien dapat memahami bagaimana
hidup bersih dan sehat cara prilaku bersih dahn sehat

16 13.05 5.5 memberikan kesempatan 5.5 pasien menanyakan pentingnya phbs
untuk bertanya

7/5/2019
1.4 memposisikan pasien

fowler

1.1 melakukan monitoring
frekuensi nafas.

1.5 melakukan fisioterapi
dada

1.6 Melakukan pemberian
oksigen 4 lpm

2.4 menanyakan apakah ada
rasa mual, muntah

2.1 identifikasi perubahan
berat badan

2.5 menanyakan masukan
oral pada pasien

1 08.20 1.4 Pasien mengatakan lebih nyaman
dengan posisi duduk

2 08.35 1.1 Respirasi pasien 24x/menit

3 09.00 1.5 Terdapat refleks batuk setelah
dilakukan fisioterapi dada.

4 09.10 1.6 Pasien mengatakan sesak nafas
berkurang setelah pemberian oksigen

5 11.00 2.4 Pasien mengatakan terdapat rasa
mual setelah / saat makan

6 11.30 2.1 Pasien mengalami penurunan berat
badan >15kg dalam 6 bulan terakhir.

7 11.35 2.5 Pasien mengatakan hanya
menghabiskan setengah porsi makan
dengan frekuensi 3 x sehari
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No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

8 12.00 1.7 menganjurkan pasien 1.7 pasien dapat melakukan teknik batuk
untuk melakukan teknik efektif
batuk efektif

9 12.15 2.9 menjelaskan tujuan dan 2.9 Pasien dapat memahami prosedur
prosedur pemantauan dan tujuan pemantauan

10 12.40 3.1 melakukan identifikasi 3.1 Pasien mengatakan pola tidur tidak
pola aktifitas dan tidur teratur, sering terbangun saat tidur

karena sesak nafas

11 12.50 3.5 jelaskan pentingnya tidur 3.5 Pasien dapat memahami pentingnya
cukup selama sakit tidur cukup selama sakit

12 13.00 3.2 identifikasi faktor yang 3.2 Pasien mengatakan tidur terganggu
mengganggu pola tidur karena sesak nafas dan batuk produktif

13 13.10 4.1 melakukan identifikasi 4.1 Pasien mengatakan badannya terasa
gangguan fungsi tubuh lemas tidak mampu beraktifitas fisik

yang mengakibatkan karena sesak nafas
kelelahan

14 13.30 4.5 Menganjurkan tirah 4.5 Pasien megurangi aktifitas dengan
baring lebih banyak istirahat

8/5/2019
1 07.20 1.1 melakukan monitoring 1.1 Respirasi pasien 24x/menit

frekuensi nafas.

2 08.40 1.4 memposisikan pasien 1.4 Pasien mengatakan lebih nyaman
fowler dengan posisi duduk

3 09.00 1.6 Melakukan pemberian 1.6 Pasien mengatakan sesak nafas
oksigen 4 lpm berkurang setelah pemberian oksigen

4 09.20 2.4 menanyakan apakah ada 2.4 Pasien mengatakan terdapat rasa
rasa mual, muntah mual setelah / saat makan

5 09.30 2.1 identifikasi perubahan 2.1 Pasien mengalami penurunan berat
berat badan badan >15kg dalam 6 bulan terakhir.

6 09.50 1.5 melakukan fisioterapi 1.5 Terdapat refleks batuk setelah
dada dilakukan fisioterapi dada.

7 10.00 2.5 menanyakan masukan 2.5 Pasien mengatakan hanya
oral pada pasien menghabiskan setengah porsi makan

dengan frekuensi 3 x sehari

8 11.00 1.7 menganjurkan pasien 1.7 pasien dapat melakukan teknik batuk
untuk melakukan teknik efektif
batuk efektif
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Tabel 4.10 Pelaksanaan pasien 2 dengan TB Paru di ruang Seruni
RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarida

No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

9 12.00 2.9 menjelaskan tujuan dan 2.9 Pasien dapat memahami prosedur
prosedur pemantauan dan tujuan pemantauan

10 12.10 3.1 melakukan identifikasi 3.1 Pasien mengatakan pola tidur tidak
pola aktifitas dan tidur teratur, sering terbangun saat tidur

karena sesak nafas

11 12.30 3.5 jelaskan pentingnya tidur 3.5 Pasien dapat memahami pentingnya
cukup selama sakit tidur cukup selama sakit

12 12.40 3.2 identifikasi faktor yang 3.2 Pasien mengatakan tidur terganggu
mengganggu pola tidur karena sesak nafas dan batuk produktif

13 13.00 4.1 melakukan identifikasi 4.1 Pasien mengatakan badannya terasa
gangguan fungsi tubuh lemas tidak mampu beraktifitas fisik

yang mengakibatkan karena sesak nafas
kelelahan

14 13.20 4.5 Menganjurkan tirah 4.5 Pasien megurangi aktifitas dengan
baring lebih banyak istirahat

No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

7/5/2019
1 07.30 1.1 melakukan monitoring 1.1 Respirasi pasien 24x/menit

frekuensi nafas.

2 08.20 1.4 memposisikan pasien 1.4 Pasien mengatakan lebih nyaman
fowler dengan posisi duduk

3 08.35 1.5 melakukan fisioterapi 1.5 Terdapat refleks batuk setelah
dada dilakukan fisioterapi dada.

4 09.00 1.6 Melakukan pemberian 1.6 Pasien mengatakan sesak nafas
oksigen 4 lpm berkurang setelah pemberian oksigen

5 09.10 2.4 menanyakan apakah ada 2.4 Pasien mengatakan terdapat rasa
rasa mual, muntah mual setelah / saat makan

11.00 2.1 identifikasi perubahan 2.1 Pasien mengalami penurunan berat
6 berat badan badan >15kg dalam 6 bulan terakhir.

11.30 1.7 menganjurkan pasien 1.7 pasien dapat melakukan teknik batuk
7 untuk melakukan teknik efektif

batuk efektif

8 11.35 3.1 melakukan identifikasi 3.1 Pasien mengatakan pola tidur tidak
pola aktifitas dan tidur teratur, sering terbangun saat tidur
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No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

karena sesak nafas

9 12.00 2.5 menanyakan masukan 2.5 Pasien mengatakan hanya
oral pada pasien menghabiskan setengah porsi makan

dengan frekuensi 3 x sehari

10 12.10 2.9 menjelaskan tujuan dan 2.9 Pasien dapat memahami prosedur
prosedur pemantauan dan tujuan pemantauan

11 12.15 3.5 jelaskan pentingnya tidur 3.5 Pasien dapat memahami pentingnya
cukup selama sakit tidur cukup selama sakit

12 12.40 4.1 melakukan identifikasi 4.1 Pasien mengatakan badannya terasa
gangguan fungsi tubuh lemas tidak mampu beraktifitas fisik

yang mengakibatkan karena sesak nafas
kelelahan

13 12.50 3.2 identifikasi faktor yang 3.2 Pasien mengatakan tidur terganggu
mengganggu pola tidur karena sesak nafas dan batuk produktif

14 13.00 4.5 Menganjurkan tirah 4.5 Pasien megurangi aktifitas dengan
baring lebih banyak istirahat

15 13.10 5.1 Identifikasi pengetahuan 5.1 pasien hanya memahami
pasien tentang penyakitnya, tetapi tidak memahami
penyakitnya cara prilaku bersih dan sehat

16 13.45 5.3 Jadwalkan pendidikan 5.3 kontrak waktu 7 mei 2016 kurang
kesehatan sesuai lebih jam 13.00
kesepakatan

7/5/2019
1 07.30 1.1 melakukan monitoring 1.1 Respirasi pasien 24x/menit

frekuensi nafas.

2 08.20 1.4 memposisikan pasien 1.4 Pasien mengatakan lebih nyaman
fowler dengan posisi duduk

3 08.35 1.5 melakukan fisioterapi 1.5 Terdapat refleks batuk setelah
dada dilakukan fisioterapi dada.

4 09.00 1.6 Melakukan pemberian 1.6 Pasien mengatakan sesak nafas
oksigen 4 lpm berkurang setelah pemberian oksigen

5 09.10 2.4 menanyakan apakah ada 2.4 Pasien mengatakan terdapat rasa
rasa mual, muntah mual setelah / saat makan

6 11.00 2.1 identifikasi perubahan 2.1 Pasien mengalami penurunan berat
berat badan badan >15kg dalam 6 bulan terakhir.

7 11.30 1.7 menganjurkan pasien 1.7 pasien dapat melakukan teknik batuk
untuk melakukan teknik efektif
batuk efektif
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No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

8 11.45 2.5 menanyakan masukan 2.5 Pasien mengatakan hanya
oral pada pasien menghabiskan setengah porsi makan

dengan frekuensi 3 x sehari

9 12.00 2.9 menjelaskan tujuan dan 2.9 Pasien dapat memahami prosedur
prosedur pemantauan dan tujuan pemantauan

10 12.20 3.1 melakukan identifikasi 3.1 Pasien mengatakan pola tidur tidak
pola aktifitas dan tidur teratur, sering terbangun saat tidur

karena sesak nafas

11 13.00 3.5 jelaskan pentingnya tidur 3.5 Pasien dapat memahami pentingnya
cukup selama sakit tidur cukup selama sakit

12 13.10 3.2 identifikasi faktor yang 3.2 Pasien mengatakan tidur terganggu
mengganggu pola tidur karena sesak nafas dan batuk produktif

13 13.30 4.1 melakukan identifikasi 4.1 Pasien mengatakan badannya terasa
gangguan fungsi tubuh lemas tidak mampu beraktifitas fisik

yang mengakibatkan karena sesak nafas
kelelahan

14 13.40 4.5 Menganjurkan tirah 4.5 Pasien megurangi aktifitas dengan
baring lebih banyak istirahat

15 13.50 5.4 memberikan penkes 5.4 pasien dpat memahami
perilaku hidup bersih

dan sehat

16 13.55 5.5 Berikan kesempatan 5.5 pasien menanyakan ulang apa yg
untuk bertanya disampaikan perawat

8/5/2019
1.1 melakukan monitoring

frekuensi nafas.

1.4 memposisikan pasien
fowler

1.5 melakukan fisioterapi
dada

1.6 Melakukan pemberian
oksigen 4 lpm

2.4 menanyakan apakah ada
rasa mual, muntah

2.1 identifikasi perubahan
berat badan

1 07.20 1.1 Respirasi pasien 24x/menit

2 08.40 1.4 Pasien mengatakan lebih nyaman
dengan posisi duduk

3 09.00 1.5 Terdapat refleks batuk setelah
dilakukan fisioterapi dada.

4 09.20 1.6 Pasien mengatakan sesak nafas
berkurang setelah pemberian oksigen

5 09.30 2.4 Pasien mengatakan terdapat rasa
mual setelah / saat makan

6 09.50 2.1 Pasien mengalami penurunan berat
badan >15kg dalam 6 bulan terakhir.
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Berdasarkan table 4.9 dan 4.10 diatas bahwa intervensi yang dilakukan

berdasarkan dari rencana atau intervensi yang telah dibuat, tujuan melakukan

tindakan keperawatan sesuai intervensi keperawatan agar kriteria hasil dapat

tercapai. Implementasi pada pasien 1 dan 2 dilakukan selama 3 hari dirumah sakit

pada tanggal 6 - 8 mei 2019.

No Tannggal/
Jam

Tindakan Keperawatan Evaluasi Tindakan Paraf

7 10.00 1.7 menganjurkan pasien 1.7 pasien dapat melakukan teknik batuk
untuk melakukan teknik efektif
batuk efektif

8 11.00 2.9 menjelaskan tujuan dan 2.9 Pasien dapat memahami prosedur
prosedur pemantauan dan tujuan pemantauan

9 12.00 2.5 menanyakan masukan 2.5 Pasien mengatakan hanya
oral pada pasien menghabiskan setengah porsi makan

dengan frekuensi 3 x sehari

10 12.30 3.1 melakukan identifikasi 3.1 Pasien mengatakan pola tidur tidak
pola aktifitas dan tidur teratur, sering terbangun saat tidur

karena sesak nafas

11 12.45 4.1 melakukan identifikasi 4.1 Pasien mengatakan badannya terasa
gangguan fungsi tubuh lemas tidak mampu beraktifitas fisik

yang mengakibatkan karena sesak nafas
kelelahan

12 12.50 3.5 jelaskan pentingnya tidur 3.5 Pasien dapat memahami pentingnya
cukup selama sakit tidur cukup selama sakit

13 13.00 3.2 identifikasi faktor yang 3.2 Pasien mengatakan tidur terganggu
mengganggu pola tidur karena sesak nafas dan batuk produktif

14 13.50 4.5 Menganjurkan tirah 4.5 Pasien megurangi aktifitas dengan
baring lebih banyak istirahat



55

4.1.6 Evaluasi

Tabel 4.11 Evaluasi Asuhan Keperawatan pasien 1 dengan TB Paru di RSUD
Abdul Wahab Sjahranie Samarinda

Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

Hari 1

11.00

Dx 1
Bersihan
jalan nafas

DX I
S : - Pasien mengatakan mengeluh sesak nafas
O :

- Batuk produktif (+)
- Secret berwarna putih keruh
- Frekuensi nafas 24x/menit
- Usaha nafas dengan posisi duduk
- Menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Suara nafas tambahan ronki
- TD : 110/70 mmHg

N : 115 x/menit
RR : 24 x/menit
T : 36 0C

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
1.1 Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas)
1.2 Monitor bunyi nafas tambahan
1.3 Monitor sputum
1.4 Posisikan semi fowler / fowler
1.6 Berikan oksigen jika perlu

12.00 Dx II
Defisit
nutrisi

S : - Pasien mengatakan nafsu makan menurun
- Pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan
- Pasien mengatakan merasa mual setelah makan

O : - Penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir
- Pasien hanya menghabiskan 1/2

porsi makananya
- Antropometri:

Lila: 26,5 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

- Biokimia:
Hb : 12,2 g/dl

- Clinis :
Mukosa bibir kering

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

2.3 Identifikasi pola makan
2.4 Monitor mual muntah
2.5 Monitor asupan oral
2.7 Monitor hasil laboratorium
2.8 Ukur antopometri komposisi tubuh

10.30 Dx III
gangguan
pola tidur

DX III
S :

- Pasien mengatakan mengeluh susah tidur
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

- Pasien mengatakan istirahat tidak cukup
- Pasien mengatakan sering terbangun saat tidur

karena sesak
- Pasien mengatakan mengeluh pola tidur tidak

berubah
O : -
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

3.1 Identifikasi pola aktifitas dan tidur
3.3 Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
3.4 Modifikasi lingkungan (Mis. Pencahayaan,

kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)

10.50 Dx IV
Intoleransi
aktivitas

DX IV
S :

- Pasien mengeluh lelah/ badannya terasa lemas
- Pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas

fisik
O :

- Terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Frekuensi nafas meningkat saat pasien melakukan

aktivitas
- Frekuensi jantung meningkat saat pasien

melakukan aktifitas
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.2 Monitor kelelahan fisik dan emosional
4.3 Lakukan latihan rentang gerak pasif dan / atau pasif
4.4 Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat

berpindah atau berjalan
4.5 Anjurkan tirah baring
4.6 Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap

Kolaborasi dengan ahli gizi nutrisi tentang cara
meningkatkan asupan makanan

12.00 Dx V
Nyeri akut

DX V
S :
- Pasien mengatakan mengerti tentang penyakitnya
O :
- Pasien aktif bertanya
A : masalah teratasi

P : hentikan intervensi
Hari ke

2
10.00

Dx I DX I
S : - Pasien mengatakan mengeluh sesak nafas
O :

- Batuk produktif (+)
- Secret berwarna putih keruh
- Frekuensi nafas 24x/menit
- Usaha nafas dengan posisi duduk
- Menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Suara nafas tambahan ronki
- TD : 110/70 mmHg

N : 115 x/menit
RR : 24 x/menit
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

T : 36 0C
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
1.1 Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas)
1.2 Monitor bunyi nafas tambahan
1.3 Monitor sputum
1.4 Posisikan semi fowler / fowler
1.6 Berikan oksigen jika perlu

12.30 Dx II DX II
S : - Pasien mengatakan nafsu makan menurun

- Pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan
- Pasien mengatakan merasa mual setelah makan

O : - Penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir
- Pasien hanya menghabiskan 1/2

porsi makananya
- Antropometri:

Lila: 26,5 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

- Biokimia:
Hb : 12,2 g/dl

- Clinis :
Mukosa bibir kering

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

2.3 Identifikasi pola makan
2.4 Monitor mual muntah
2.5 Monitor asupan oral
2.7 Monitor hasil laboratorium

2.8 Ukur antopometri komposisi tubuh
11.00 Dx III DX III

S :
- Pasien mengatakan mengeluh susah tidur
- Pasien mengatakan istirahat tidak cukup
- Pasien mengatakan sering terbangun saat tidur

karena sesak
- Pasien mengatakan mengeluh pola tidur tidak

berubah
O : -
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

3.1 Identifikasi pola aktifitas dan tidur
3.3 Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
3.4 Modifikasi lingkungan (Mis. Pencahayaan,

kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)

11.30 Dx IV DX IV
S :

- Pasien mengeluh lelah/ badannya terasa lemas
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

- Pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas
fisik

O :
- Terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Frekuensi nafas meningkat saat pasien melakukan

aktivitas
- Frekuensi jantung meningkat saat pasien

melakukan aktifitas
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.2 Monitor kelelahan fisik dan emosional
4.3 Lakukan latihan rentang gerak pasif dan / atau pasif
4.4 Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat

berpindah atau berjalan
4.5 Anjurkan tirah baring
4.6 Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap

Kolaborasi dengan ahli gizi nutrisi tentang cara
meningkatkan asupan makanan

Hari ke
3

10.10

Dx I DX I
S : - Pasien mengatakan mengeluh sesak nafas
O :

- Batuk produktif (+)
- Secret berwarna putih keruh
- Frekuensi nafas 22x/menit
- Usaha nafas dengan posisi duduk
- Menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Suara nafas tambahan ronki
- TD : 110/70 mmHg

N : 115 x/menit
RR : 22 x/menit
T : 36 0C

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
1.1 Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas)
1.2 Monitor bunyi nafas tambahan
1.3 Monitor sputum
1.4 Posisikan semi fowler / fowler
1.6 Berikan oksigen jika perlu

12.00 Dx II DX II
S : - Pasien mengatakan nafsu makan menurun

- Pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan
- Pasien mengatakan merasa mual setelah makan

O : - Penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir
- Pasien hanya menghabiskan 1/2

porsi makananya
- Antropometri:

Lila: 26,5 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

- Biokimia:
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

Hb : 12,2 g/dl
- Clinis :

Mukosa bibir kering

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

2.3 Identifikasi pola makan
2.4 Monitor mual muntah
2.5 Monitor asupan oral
2.7 Monitor hasil laboratorium
2.8 Ukur antopometri komposisi tubuh

11.00 Dx III DX III
S :

- Pasien mengatakan mengeluh susah tidur
- Pasien mengatakan istirahat tidak cukup
- Pasien mengatakan sering terbangun saat tidur

karena sesak
- Pasien mengatakan mengeluh pola tidur tidak

berubah
O : -
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

3.1 Identifikasi pola aktifitas dan tidur
3.3 Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
3.4 Modifikasi lingkungan (Mis. Pencahayaan,

kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)

13.00 Dx IV DX IV
S :

- Pasien mengeluh lelah/ badannya terasa lemas
- Pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas

fisik
O :

- Terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Frekuensi nafas meningkat saat pasien melakukan

aktivitas
- Frekuensi jantung meningkat saat pasien

melakukan aktifitas
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.2 Monitor kelelahan fisik dan emosional
4.3 Lakukan latihan rentang gerak pasif dan / atau pasif
4.4 Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat

berpindah atau berjalan
4.5 Anjurkan tirah baring
4.6 Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap

Tabel 4.12 Evaluasi Asuhan Keperawatan pasien 2 dengan TB Paru di ruang
Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

Hari ke
1

13.00

Dx I DX I
S : - Pasien mengatakan mengeluh sesak nafas
O :

- Batuk produktif (+)
- Secret berwarna putih keruh
- Frekuensi nafas 24x/menit
- Usaha nafas dengan posisi duduk
- Menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Suara nafas tambahan ronki
- TD : 100/70 mmHg

N : 115 x/menit
RR : 26 x/menit
T : 36 0C

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
1.1 Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas)
1.2 Monitor bunyi nafas tambahan
1.3 Monitor sputum
1.4 Posisikan semi fowler / fowler
1.6 Berikan oksigen jika perlu

13.30 Dx II DX II
S : - Pasien mengatakan nafsu makan menurun

- Pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan
- Pasien mengatakan merasa mual setelah makan

O : - Penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir
- Pasien hanya menghabiskan 1/2

porsi makananya
- Antropometri:

Lila: 27,2 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

- Biokimia:
Hb : 12,2 g/dl

- Clinis :
Mukosa bibir kering

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

2.3 Identifikasi pola makan
2.4 Monitor mual muntah
2.5 Monitor asupan oral
2.7 Monitor hasil laboratorium

2.8 Ukur antopometri komposisi tubuh
14.30 Dx III DX III

S :
- Pasien mengatakan mengeluh susah tidur
- Pasien mengatakan istirahat tidak cukup
- Pasien mengatakan sering terbangun saat tidur karena

sesak
- Pasien mengatakan mengeluh pola tidur tidak
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

berubah
O : -
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

3.1 Identifikasi pola aktifitas dan tidur
3.3 Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
3.4 Modifikasi lingkungan (Mis. Pencahayaan,

kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)

14.45 Dx IV DX IV
S :

- Pasien mengeluh lelah/ badannya terasa lemas
- Pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas

fisik
O :

- Terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Frekuensi nafas meningkat saat pasien melakukan

aktivitas
- Frekuensi jantung meningkat saat pasien

melakukan aktifitas
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.2 Monitor kelelahan fisik dan emosional
4.3 Lakukan latihan rentang gerak pasif dan / atau pasif
4.4 Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat

berpindah atau berjalan
4.5 Anjurkan tirah baring
4.6 Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap

14.50 Dx V DX V
S :
- Pasien mengatakan tidak mengerti tentangpenyakitnya
O :
- Pasien terlihat bingung saat ditanya tentang penyakitnya
- Pasien membuang dahaknya disembarang tempat
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
5.1 Identifikasi pengetahuan pasien tentang penyakitnya
5.2 Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan
5.3 Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan
5.4 Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat

Berikan kesempatan untuk bertanya
Hari ke

2
13.00

Dx I DX I
S : - Pasien mengatakan mengeluh sesak nafas
O :

- Batuk produktif (+)
- Secret berwarna putih keruh
- Frekuensi nafas 24x/menit
- Usaha nafas dengan posisi duduk
- Menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 5 lpm
- Suara nafas tambahan ronki
- TD : 110/70 mmHg
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

N : 115 x/menit
RR : 26 x/menit
T : 36 0C

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
1.1 Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas)
1.2 Monitor bunyi nafas tambahan
1.3 Monitor sputum
1.4 Posisikan semi fowler / fowler
1.6 Berikan oksigen jika perlu

14.00 Dx II DX II
S : - Pasien mengatakan nafsu makan menurun

- Pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan
- Pasien mengatakan merasa mual setelah makan

O : - Penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir
- Pasien hanya menghabiskan 1/2

porsi makananya
- Antropometri:

Lila: 27,2 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

- Biokimia:
Hb : 12,2 g/dl

- Clinis :
Mukosa bibir kering

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

2.3 Identifikasi pola makan
2.4 Monitor mual muntah
2.5 Monitor asupan oral
2.7 Monitor hasil laboratorium

2.8 Ukur antopometri komposisi tubuh
14.20 Dx III DX III

S :
- Pasien mengatakan mengeluh susah tidur
- Pasien mengatakan istirahat tidak cukup
- Pasien mengatakan sering terbangun saat tidur karena

sesak
- Pasien mengatakan mengeluh pola tidur tidak

berubah
O : -
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

3.1 Identifikasi pola aktifitas dan tidur
3.3 Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
3.4 Modifikasi lingkungan (Mis. Pencahayaan,

kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

14.30 Dx IV DX IV
S :

- Pasien mengeluh lelah/ badannya terasa lemas
- Pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas

fisik
O :

- Terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Frekuensi nafas meningkat saat pasien melakukan

aktivitas
- Frekuensi jantung meningkat saat pasien

melakukan aktifitas
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.2 Monitor kelelahan fisik dan emosional
4.3 Lakukan latihan rentang gerak pasif dan / atau pasif
4.4 Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat

berpindah atau berjalan
4.5 Anjurkan tirah baring
4.6 Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap

14.40 Dx V DX V
S :

- Pasien mengatakan mengerti tentang penyakitnya
O :

- Pasien aktif bertanya
A : masalah teratasi
P : hentikan intervensi

Hari ke
3

12.00

Dx I DX I
S : - Pasien mengatakan mengeluh sesak nafas
O :

- Batuk produktif (+)
- Secret berwarna putih keruh
- Frekuensi nafas 24x/menit
- Usaha nafas dengan posisi duduk
- Menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Suara nafas tambahan ronki
- TD : 110/70 mmHg

N : 115 x/menit
RR : 24 x/menit
T : 36 0C

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi
1.1 Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas)
1.2 Monitor bunyi nafas tambahan
1.3 Monitor sputum
1.4 Posisikan semi fowler / fowler
1.6 Berikan oksigen jika perlu

12.20 Dx II DX II
S : - Pasien mengatakan nafsu makan menurun

- Pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan
- Pasien mengatakan merasa mual setelah makan
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

O : - Penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir
- Pasien hanya menghabiskan 1/2

porsi makananya
- Antropometri:

Lila: 27,2 cm
BB : 45 kg
TB : 158 cm
IMT : 15,9 kg m2

- Biokimia:
Hb : 12,2 g/dl

- Clinis :
Mukosa bibir kering

A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

2.3 Identifikasi pola makan
2.4 Monitor mual muntah
2.5 Monitor asupan oral
2.7 Monitor hasil laboratorium

2.8 Ukur antopometri komposisi tubuh

10.10 Dx III DX III
S :

- Pasien mengatakan mengeluh susah tidur
- Pasien mengatakan istirahat tidak cukup
- Pasien mengatakan sering terbangun saat tidur karena

sesak
- Pasien mengatakan mengeluh pola tidur tidak

berubah
O : -
A : masalah belum teratasi
P : lanjutkan intervensi

3.1 Identifikasi pola aktifitas dan tidur
3.3 Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan
3.4 Modifikasi lingkungan (Mis. Pencahayaan,

kebisingan, suhu, matras dan tempat tidur)

12.40 Dx IV DX IV
S :

- Pasien mengeluh lelah/ badannya terasa lemas
- Pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas

fisik
O :

- Terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm
- Frekuensi nafas meningkat saat pasien melakukan

aktivitas
- Frekuensi jantung meningkat saat pasien

melakukan aktifitas
A : Masalah belum teratasi
P : Lanjutkan intervensi
4.2 Monitor kelelahan fisik dan emosional
4.3 Lakukan latihan rentang gerak pasif dan / atau pasif
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Hari/
Jam

Diagnosa
Keperawatan

Evaluasi ( SOAP ) Paraf

4.4 Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat
berpindah atau berjalan

4.5 Anjurkan tirah baring
4.6 Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada pasien 1 dan pasien 2 dilakukan

asuhan keperawatan selama 3 hari, evaluasi pada pasien1 dan pasien 2

menunjukan 1 diagnosa keperawatan teratasi yaitu defisit pengetahuan dan 4

diagnosa keperawatan yang belum teratasiyaitu pola nafas tidak efektif, defisit

pengetahuan, gangguan pola tidur, intoleransi aktifitas.

4.2 Pembahasan

Pada pembahasan kasus ini peneliti akan membahas tentang adanya

kesesuaian maupun kesenjangan antara teori dan hasil asuhan keperawatan pada

pasien 1 dan 2 dengan TB Paru yang telah dilakukan sejak tanggal 6-8 mei

diruangan Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Kegiatan yang

dilakukan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan,

implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan.

4.2.1 Pengkajian

Gangguan pernafasan pada pengkajian pasien pertama keluhan subjektifnya

yaitu pasien mengeluh sesak nafas dan keluhan objektifnya yaitu batuk produktif

(+), secret berwarna putih keruh, frekuensi nafas 24x/menit, pola nafas dipsneu,

usaha nafas dengan posisi duduk, menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3

lpm, suara nafas tambahan ronki
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Pada pengkajian pasien kedua keluhan subjektif yaitu pasien mengeluh sesak

nafas dan keluhan objektifnya yaitu batuk produktif (+), secret berwarna putih

keruh, frekuensi nafas 24x/menit, pola nafas dipsneu, usaha nafas dengan posisi

duduk, menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm, suara nafas tambahan

ronki

Hal ini sesuai teori menurut (Tarwoto, dan Wartonah, 2015) pada penyakit

TB Paru yang memiliki tanda dan gejala Gejala : Batuk, produktif atau tak

produktif, napas pendek dan Peningkatan frekuensi pernapasan. Berdasarkan

pendapat penulis terhadap kesamaan dan kesenjagan antara kasus peneliti

temukan dengan teori yang dikemukakan pada pasien TB Paru dengan Pola nafas

tidak efektif b/d hambatan upaya nafas yaitu batuk produktif (+), secret berwarna

putih keruh, frekuensi nafas 24x/menit, pola nafas dipsneu, usaha nafas dengan

posisi duduk, menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm, suara nafas

tambahan ronki

Gangguan nutrisi pada pasien pertama keluhan subjektif yaitu pasien

mengatakan nafsu makan menurun, pasien mengatakan cepat kenyang setelah

makan, pasien mengatakan merasa mual setelah makan dan data objektifnya yaitu

penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir, pasien hanya menghabiskan ½

porsi makananya, Lila: 26,5 cm, BB : 45 kg, TB : 158 cm, IMT : 15,9 kg m2, Hb :

12,2 g/dl, mukosa bibir kering

Pada klien kedua keluhan subjektif yaitu pasien mengatakan nafsu makan

menurun, pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan, pasien mengatakan

merasa mual setelah makan dan data objektifnya yaitu penurunan BB >15 kg
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dalam 6 bulan terakhir, pasien hanya menghabiskan ½ porsi makananya, Lila:

26,5 cm, BB : 45 kg, TB : 158 cm, IMT : 15,9 kg m2, Hb : 12,2 g/dl, mukosa bibir

kering

Menurut (Tarwoto, dan Wartonah, 2015) tanda dan gejala pada pasien TB

Paru yaitu : Kehilangan nafsu makan, tak dapat mencerna makanan, penurunan

berat badan, turgor kulit kering/kulit besisik, kehilangan otot/hilang lemak

subkutan. Pendapat penulis mengenai gangguan nutrisi pada pasien TB Paru

sering terjadi keengganan untuk makan karena rasa mual/muntah yang dirasakan

akibat sesak nafas yang mempengaruhi pasien untuk keengganan saat makan, hal

ini sesuai teori dan fakta.

Gangguan pola tidur pada pasien satu keluhan subjektif yaitu : pasien

mengatakan mengeluh susah tidur, pasien mengatakan istirahat tidak cukup,

pasien mengatakan sering terbangun saat tidur, pasien mengatakan mengeluh pola

tidur tidak berubah

Gangguan pola tidur pada pasien kedua keluhan subjektif yaitu : pasien

mengatakan mengeluh susah tidur, pasien mengatakan istirahat tidak cukup,

pasien mengatakan sering terbangun saat tidur, pasien mengatakan mengeluh pola

tidur tidak berubah.

Menurut (Tarwoto, dan Wartonah, 2015) adapun tanda gejala pada

aktivitas/istirahat yaitu : kelelahan umum dan kelemahan, napas pendek karena

kerja, kesulitan tidur pada malam atau demam malam hari, menggigil dan/atau

berkeringat, mimpi buruk, takikardi, takipnea/dispnea pada kerja, kelelahan otot,

nyeri, dan sesak (tahap lanjut). Menurut penulis ganguan pola tidur pada pasien
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TB Paru diakibatkan karena sesak nafas dan batuk efektif hal ini sesuai dengan

teori dan fakta .

Keluhan subjektif pasien 1 dengan diagnose intoleransi aktivitas yaitu : Pasien

mengeluh lelah/ badannya terasa lemas, pasien mengatakan sesak nafas saat

beraktifitas fisik dan keluhan objeknya yaitu : Terpasang alat bantu nafas nasal

kanul 3 lpm, frekuensi nafas meningkat saat pasien melakukan aktivitas

Hasil pengkajian pada subjek 2 dengan diagnose intoleransi aktivitas

ditemukan data subjeknya yaitu Pasien mengeluh lelah/ badannya terasa lemas,

pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas fisik dan data objeknya yaitu

terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm, frekuensi nafas meningkat saat

pasien melakukan aktivitas

Menurut padila (2013) pada kebutuhan aktivitas, sebelum terdiagnosa TB

Paru kegiatan sehari harinya dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya hambatan

dan keluhan, tidak ada penggunaan alat bantu. Setelah terdiagnosa TB Paru

kegiatan sehari hari pasien terganggu karena harus membatasi aktivitas sebab

ketika beraktivitas lebih pasien mudah merasa sesak nafas, nyeri dada dan batuk.

Menurut penulis intoleransi aktivitas pada pasien TB sering terjadi karena sesak

nafas yang dialami terus menerus dan meningkat apabila pasien melakukan

aktivitas fisik

Pengkajian diagnose terakhir pada pasien 1 keluhan subjektifnya pasien

mengatakan tidak mengerti tentang penyakitnya dikarenakan belum pernah

mengalami penyakit ini sebelumnya, keluhan objektifnya pasien terlihat bingung
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saat ditanya tentang penyakitny, dan pasien juga membuang dahaknya

disembarang tempat

Pada pasien 2 keluhan objektifnya pasien mengatakan tidak mengerti

tentang penyakitnya, keluhan objektifnya pasien terlihat bingung saat ditanya

mengenai penyakitnya dan pasien juga membuang dahaknya disembarang tempat.

Data tersebut sesuai dengan teori dalam buku Penyakit Tropis  yang

ditulis oleh Firdaus J. Kunoli dimana pasien TB Paru pada pengkajian

penyuluhan/pembelajaran ada ketidakmampuan umum/status kesehatan buruk,

gagal untuk membaik / kambuhnya TB, tidak berpartisipasi dalam terapi

disebabkan kurang pengetahuan mengenai penyakit yang diderita bisa karena

kurang terpajan atau salah interpretasi terhadap informasi, keterbatasan kognitif,

kurang akurat / lengkapnya informasi yang ada. Menurut penulis mengenai

keluhan subjektif dan objektif yang terjadi pada pasien TB Paru sesuai antara

fakta dan teori yang ada.

4.2.2 Diagnosa Keperawatan

Menurut asuhan keperawatan menurut (2017) terdapat 4 diagnose

keperawatan yang muncul pada kasus TB Paru yaitu bersihan jalan nafas tidak

efektif, gangguan pertukaran gas, hipertermi, resiko infeksi

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 5 diagnosa

keperawatan yang ditegakkan pada klien 1 dan klien 2 yaitu pola nafas tidak

efektif, deficit nutrisi, gangguan pola tidur, intoleransi aktifitas dan defisit

pengetahuan
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Berikut pembahasan diagnose yang muncul pada pasien 1 dan 2 yaitu :

4.2.2.1 Pola nafas tidak efektif b/d hambatan upaya nafas ditandai dengan :

Dimana kedua pasien mengalami keluhan subjeknya : Pasien mengatakan

mengeluh sesak nafas objektifnya : batuk produktif (+) , secret berwarna

putih keruh, frekuensi nafas 24x/menit, pola nafas dipsneu, usaha nafas

dengan posisi duduk, menggunakan alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm,

suara nafas tambahan ronki

Menurut penulis pola nafas tidak efektif terjadi karena kerusakan

membrane alveolus yg diakibatkan dari bakteri mycobacterium

tuberculosa yang dapat mengganggu pernafasan pada pasien TB Paru .

4.2.2.2 Defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan, dimana

kedua pasien mengalami penurunan berat badan dengan subjeknya :

Pasien mengatakan nafsu makan menurun, pasien mengatakan cepat

kenyang setelah makan, pasien mengatakan merasa mual setelah makan

dan objektifnya : Penurunan BB >15 kg dalam 6 bulan terakhir, pasien

hanya menghabiskan ½, porsi makananya, Lila: 26,5 cm, BB : 45 kg, TB

: 158 cm, IMT : 15,9 kg m2 , Hb : 12,2 g/dl, mukosa bibir kering

Menurut penulis deficit nutrisi terjadi karena ada nya reaksi batuk

produktif dan sesak nafas yang mengakibatkan penurunan nafsu makan,

apabila terjadi terus menerus akan terjadi penurunan berat badan

4.2.2.3 Gangguan pola tidur berhubungan dengan kondisi klinis terkait (takipneu)

dimana kedua pasien mengalami gangguan pola tidur dengan subjeknya :
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Pasien mengatakan mengeluh susah tidur, pasien mengatakan istirahat

tidak cukup, pasien mengatakan sering terbangun saat tidur.

Menurut penulis gangguan pola tidur terjadi karena adanya reaksi

sesak nafas yang dapat mengganggu istirahat pasien

4.2.2.4 Intoleransi aktifitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai

dan kebutuhan oksigen, dimana kedua pasien mengalami gangguan

aktivitas yaitu intoleransi aktivitas subjeknya : Pasien mengeluh lelah/

badannya terasa lemas, pasien mengatakan sesak nafas saat beraktifitas

fisik, terpasang alat bantu nafas nasal kanul 3 lpm, frekuensi nafas

meningkat saat pasien melakukan

Menurut penulis intoleransi pada pasien TB Paru adalah ketidak

seimbangan suplai dan kebutuhan oksigen yang disebabkan oleh

kerusakan pada membrane alveolus dan apabila pasien melakukan

aktifitas berlebih pasien akan mengalami sesak saat/setelah aktivitas

4.2.2.5 Defisit pengetahuan b.d kurang terpapar informasi ditandai dengan data

subjektifnya yaitu pasien mengatakan tidak mengerti tentang penyakit

yang ia derita, data objektifnya yaitu : pasien terlihat bingung saat ditanya

tentang penyakitnya pasien membuang dahaknya sembarangan.

Menurut penulis kurangnya pengetahuan yang dialami pada pasien

dikarenakan dari kurangnya informasi yg ia dapatkan mengenai

penyakitnya.
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4.2.3 Intervensi Keperawatan

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada kedua klien

dengan masalah Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya

nafas berdasarkan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan

selama 3x24 jam diharapkan pola nafas menjadi efektif dengan kriteria hasil:

Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada sianosis

dan dyspneu ( mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah,

tidak ada pulsed lips ), menunjukan jalan nafas yang paten ( klien tidak merasa

tercekik, irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentan normal, tidak ada suara

nafas abnormal ), tanda tanda vital dalam rentan normal. Rencana tindakan dalam

diagnose pola nafas tidak efektif meliputi: Lakukan fisio terapi dada jika perlu,

keluarkan sekret dengan batuk efektif atau suction, berikan O2, posisikan pasien

untuk  memaksimalkan   ventilasi,   auskultasi   suara   nafas, catat   adanya

suara tambahan, atur intake untuk cairan mengoptimalkan keseimbangan, monitor

respirasi dan status O2, onitor vital sign

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada kedua klien

dengan masalah keperawatan Defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan

makanan berdasarkan criteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan

selama 3x24 jam diharapkan Defisit nutrisi pasien teratasi dengan kriteria hasil :

pasien menghabiskan 1 porsi makananya, tidak ada tanda mal nutrisi, mual dan

muntah berkurang, nafsu makan meningkat, kulit dan bibir klien tidak kering.

Rencana tindakan dalam diagnose Defisit nutrisi meliputi: Kaji adanya alergi

makanan, beri informasi tentang kebutuhan nutrisi, monitor turgor kulit, monitor
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mual dan muntah, monitor kadar albumin, monitor konjungtiva, anjurkan klien

makan sedikit tapi sering, anjurkan klien minum air hangat.

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada kedua klien dengan

masalah keperawatan Gangguan pola tidur b/d kondisi klinis terkait ( takipneu

berdasarkan criteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama

3x24 jam diharapkan pola tidur pasien terpenuhi dengan kriteria hasil: Jumlah jam

tidur dalam batas normal 6-8 jam/hari, pola tidur, kualitas dalam batas normal,

perasaan segar sesudah tidur atau istirahat, mampu mengidentifikasi hal-hal yang

meningkatkan tidur

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada kedua klien

dengan masalah Intoleransi aktifitas b/d ketidakseimbangan antara suplai dan

kebutuhan oksigen berdasarkan criteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan

keperawatan selama 3x24 jam intoleransi aktivitas dapat teratasi dengan kriteria

hasil : Berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan TD, nadi dan

RR, mampu melakukan aktivitas sehari hari (ADL) secara mandiri, keseimbangan

aktivitas dan istirahat

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada kedua klien

dengan masalah keperawatan Defisit pengetahuan b.d kurang terpapar informasi

berdasarkan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan  tindakan keperawatan selama 3

x 8 jam defosot pengetahuan dapat teratasi dengan kriteria hasil : Pasien paham

mengenai penyakitnya
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4.2.4 Implementasi Keperawatan

Implementasi yang dilakukan pada pasien satu dan dua selama 3 hari

perawatan pada pasien satu hari pertama tanggal 06 Mei 2019 jam 07.00 yaitu

tindakan memposisikan pasien fowler untuk memaksimalkan ventiasi evaluasi

pasien terlihat lebih nyaman dengan posisi fowler, 08.00 dilakukan tindakan

memberikan oksigen nasal kanul 5 lpm evaluasi pasien mengatakan lebih terasa

nyaman dan sesak berkurang, 08.15 dilakukan tindakan monitor respirasi dan

saturasi O2 evaluasi pasien respirasi 25/menit SpO2 98%, 08.30 melakukan

pemberian injeksi ranitidine via intravena 50mg evaluasi pasien terlihat meringis

kesakitan saat obat dimasukan, 08.35 menanyakan kepada pasien apakah ada

alergi makanan tertentu, evaluasi pasien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi

makanan, 08.40 melakukan pemberian informasi tentang kebutuhan nutrisi pasien,

evaluasi pasien terlihat menganggukkan kepala dan mengatakan paham apa yang

disampaikan perawat, 09.00 menanyakan kepada pasien pembatasan dalam

melakukan aktifitas, evaluasi pasien mengatakan hanya mampu berubah posisi

dari baring ke duduk. 10.00 melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap

nyeri termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, evaluasi

nyeri datang saat / setelah makan dan minum obat , kualitas seperti tertimpa benda

berat, regio pada perut tengah bagian ulu hati, skala 4 dan waktu nyeri hilang

timbul. 11.00 mengajarkan cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam, evaluasi

pasien dapat melakukan cara relaksasi nafas dalam. 11.05 melakukan pemeriksaan

TTV meliputi TD, N, RR, T, evaluasi TD : 110/70 mmHg, N : 115 x/menit, RR :
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24 x/menit, T : 36℃ . 13.00 melakukan auskultasi adanya suara nafas, catat

adanya suara nafas tambahan, evaluasi terdapat bunyi nafas tambahan : Ronchi.

Pada hari kedua tanggal 07 Mei 2019 pukul 08.20 dilakukan tindakan

memposisikan pasien fowler untuk memaksimalkan ventilasi, evaluasi pasien

terlihat lebih nyaman dengan posisi fowler. 08.35 dilakukan tindakan memberikan

oksigen nasal kanul 5 lpm evaluasi pasien mengatakan lebih terasa nyaman dan

sesak berkurang, 09.00 dilakukan tindakan monitor respirasi dan saturasi O2

evaluasi pasien respirasi 24/menit SpO2 98%, 09.10 anjurkan pasien makan

sedikit tapi sering, evaluasi pasien dapat memahami apa yang disampaikan

perawat. 11.00 melakukan pemberian injeksi ranitidine via intravena 50mg

evaluasi pasien terlihat meringis kesakitan saat obat dimasukan, 11.30

menanyakan kepada pasien pembatasan dalam melakukan aktifitas, evaluasi

pasien mengatakan hanya mampu merubah posisi dari baring ke duduk 11.35

melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap nyeri termasuk lokasi,

karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, evaluasi nyeri datang saat /

setelah makan dan minum obat , kualitas seperti tertimpa benda berat, regio pada

perut tengah bagian ulu hati, skala 3 dan waktu nyeri hilang timbul. 12.00

menganjurkan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, evaluasi pasien

mengtakan lebih nyaman menggunakan cara relaksasi nafas dalam. 12.15

melakukan auskultasi adanya suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan,

evaluasi terdapat bunyi nafas tambahan : Ronchi. 12.30 melakukan pemeriksaan

TTV meliputi TD, N, RR, T, evaluasi TD : 110/70 mmHg, N : 111 x/menit, RR :

24 x/menit, T : 36℃
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Pada hari ke tiga tanggal 08 Mei 2019 pukul 07.20 dilakukan tindakan

memposisikan pasien fowler untuk memaksimalkan ventilasi, evaluasi pasien

terlihat lebih nyaman dengan posisi fowler. 08.40 dilakukan tindakan monitor

respirasi dan saturasi O2 evaluasi pasien respirasi 24/menit SpO2 98%, 09.00

dilakukan tindakan memberikan oksigen nasal kanul 5 lpm evaluasi pasien

mengatakan lebih terasa nyaman dan sesak berkurang 09.20 anjurkan pasien

makan sedikit tapi sering, evaluasi pasien dapat memahami apa yang disampaikan

perawat. 09.30 melakukan pemberian injeksi ranitidine via intravena 50mg

evaluasi pasien terlihat meringis kesakitan saat obat dimasukan, 09.50

menanyakan kepada pasien pembatasan dalam melakukan aktifitas, evaluasi

pasien mengatakan hanya mampu merubah posisi dari baring ke duduk 10.00

melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap nyeri termasuk lokasi,

karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, evaluasi nyeri datang saat /

setelah makan dan minum obat , kualitas seperti tertimpa benda berat, regio pada

perut tengah bagian ulu hati, skala 2 dan waktu nyeri hilang timbul. 11.00

menganjurkan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, evaluasi pasien

mengtakan lebih nyaman menggunakan cara relaksasi nafas dalam. 12.00

melakukan auskultasi adanya suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan,

evaluasi terdapat bunyi nafas tambahan : Ronchi. 12.30 melakukan pemeriksaan

TTV meliputi TD, N, RR, T, evaluasi TD : 110/70 mmHg, N : 115 x/menit, RR :

22 x/menit, T : 36℃

Pada pasien dua hari pertama tanggal 06 Mei 2019 jam 07.00 yaitu tindakan

memposisikan  pasien  fowler  untuk  memaksimalkan ventiasi   evaluasi   pasien
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terlihat lebih nyaman dengan posisi fowler, 08.00 dilakukan tindakan memberikan

oksigen nasal kanul 5 lpm evaluasi pasien mengatakan lebih terasa nyaman dan

sesak berkurang, 08.15 dilakukan tindakan monitor respirasi dan saturasi O2

evaluasi pasien respirasi 25/menit SpO2 98%, 08.30 melakukan pemberian injeksi

ranitidine via intravena 50mg evaluasi pasien terlihat meringis kesakitan saat obat

dimasukan, 08.35 menanyakan kepada pasien apakah ada alergi makanan tertentu,

evaluasi pasien mengatakan tidak memiliki riwayat alergi makanan, 08.40

melakukan pemberian informasi tentang kebutuhan nutrisi pasien, evaluasi pasien

terlihat menganggukkan kepala dan mengatakan paham apa yang disampaikan

perawat, 09.00 menanyakan kepada pasien pembatasan dalam melakukan

aktifitas, evaluasi pasien mengatakan hanya mampu berubah posisi dari baring ke

duduk. 10.00 melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap nyeri termasuk

lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, evaluasi nyeri datang saat /

setelah makan dan minum obat , kualitas seperti tertimpa benda berat, regio pada

perut tengah bagian ulu hati, skala 4 dan waktu nyeri hilang timbul. 11.00

mengajarkan cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam, evaluasi pasien dapat

melakukan cara relaksasi nafas dalam. 11.05 melakukan pemeriksaan TTV

meliputi TD, N, RR, T, evaluasi TD : 110/70 mmHg, N : 115 x/menit, RR : 24

x/menit, T : 36℃ . 13.00 melakukan auskultasi adanya suara nafas, catat adanya

suara nafas tambahan, evaluasi terdapat bunyi nafas tambahan : Ronchi.

Pada hari kedua tanggal 07 Mei 2019 jam 07.30 yaitu tindakan memposisikan

pasien fowler untuk memaksimalkan ventiasi evaluasi pasien terlihat lebih

nyaman  dengan  posisi  fowler,  08.20  dilakukan  tindakan  memberikan oksigen
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nasal kanul 5 lpm evaluasi pasien mengatakan lebih terasa nyaman dan sesak

berkurang, 08.35 dilakukan tindakan monitor respirasi dan saturasi O2 evaluasi

pasien respirasi 24/menit SpO2 98%, 09.00 menganjurkan pasien makan sedikit

tapi sering evaluasi pasien mengatakan dapat memahami apa yang disampaikan

perawat. 09.10 melakukan pemberian injeksi ranitidine via intravena 50mg

evaluasi pasien terlihat meringis kesakitan saat obat dimasukan, 11.00

menanyakan kepada pasien pembatasan dalam melakukan aktifitas, evaluasi

pasien mengatakan hanya mampu merubah posisi dari baring ke duduk. 11.30

melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap nyeri termasuk lokasi,

karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, evaluasi nyeri datang saat /

setelah makan dan minum obat , kualitas seperti tertimpa benda berat, regio pada

perut tengah bagian ulu hati, skala 3 dan waktu nyeri hilang timbul. 11.35

mengajarkan cara melakukan teknik relaksasi nafas dalam, evaluasi pasien dapat

melakukan cara relaksasi nafas dalam. 12.00 melakukan auskultasi adanya suara

nafas, catat adanya suara nafas tambahan, evaluasi terdapat bunyi nafas tambahan

: Ronchi. 12.30 melakukan pemeriksaan TTV meliputi TD, N, RR, T, evaluasi TD

: 110/70 mmHg, N : 120 x/menit, RR : 26 x/menit, T : 36℃.

Pada hari ke tiga tanggal 08 Mei 2019 pukul 07.20 dilakukan tindakan

memposisikan pasien fowler untuk memaksimalkan ventilasi, evaluasi pasien

terlihat lebih nyaman dengan posisi fowler. 08.40 dilakukan tindakan monitor

respirasi dan saturasi O2 evaluasi pasien respirasi 24/menit SpO2 98%, 09.00

dilakukan tindakan memberikan oksigen nasal kanul 5 lpm evaluasi pasien

mengatakan lebih terasa nyaman dan sesak berkurang 09.20 anjurkan pasien
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makan sedikit tapi sering, evaluasi pasien dapat memahami apa yang disampaikan

perawat. 09.30 melakukan pemberian injeksi ranitidine via intravena 50mg

evaluasi pasien terlihat meringis kesakitan saat obat dimasukan, 09.50

menanyakan kepada pasien pembatasan dalam melakukan aktifitas, evaluasi

pasien mengatakan hanya mampu merubah posisi dari baring ke duduk 10.00

melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap nyeri termasuk lokasi,

karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, evaluasi nyeri datang saat /

setelah makan dan minum obat , kualitas seperti tertimpa benda berat, regio pada

perut tengah bagian ulu hati, skala 2 dan waktu nyeri hilang timbul. 11.00

menganjurkan melakukan teknik relaksasi nafas dalam, evaluasi pasien

mengtakan lebih nyaman menggunakan cara relaksasi nafas dalam. 12.00

melakukan auskultasi adanya suara nafas, catat adanya suara nafas tambahan,

evaluasi terdapat bunyi nafas tambahan : Ronchi. 12.30 melakukan pemeriksaan

TTV meliputi TD, N, RR, T, evaluasi TD : 110/70 mmHg, N : 115 x/menit, RR :

22 x/menit, T : 36℃

4.2.5 Evaluasi Keperawatan

4.2.5.1 Pola nafas tidak efektif b.d hambatan upaya nafas

Hasil evaluasi yang didapatkan pada pasien1 setelah dilakukan perawatan

selama 3 hari keluhan subjektif pasien mengatakan masih merasa sesak nafas,

pasien mengatakan masih batuk berdahak kental berwarna putih. Data objektif RR

: 22x/menit, pola nafas takipnea, irama nafas teratur, pasien menggunakan alat

bantu nafas nasal kanul 4lpm, suara nafas ronkhi. Masalah belum teratasi sesuai
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dengan kriteria hasil ada masalah yang belum teratasi seperti frekuensi nafas

normal 16 – 20x / menit, pola nafas, irama nafas, dan suara nafas normal.

Hasil evaluasi yang didapatkan pada pasien 2 setelah dilakukan

perawatan selama 3 hari keluhan subjektif pasien mengatakan masih merasa sesak

nafas dan batuk berdahak berwarna putih kental. Data objektif RR : 24x/menit,

pola nafas takipnea, irama nafas teratur, pasien menggunakan nasal kanul 5lpm,

suara nafas ronkhi. Masalah belum teratasi sesuai dengan kriteria hasil ada

masalah yang belum teratasi seperti frekuensi nafas normal 16 – 20x /menit, pola

nafas, irama nafas, dan suara nafas normal.

4.2.5.2 Defisit nutrisi b.d kurang asupan makanan

Hasil evaluasi yang didapatkan pada pasien 1 setelah dilakukan

perawatan selama 3 hari keluhan subjektif pasien mengatakan nafsu makan

meningkat, pasien mengatakan menghabiskan makan hari ini, pasien mengatakan

tidak ada mual dan muntah. Data objektif : BB : 45kg TB : 168 cm, mendapatkan

diit TKTP, porsi makan habis. Masalah belum teratasi sesuai dengan kriteria hasil

yang peningkatan berat badan.

Hasil evaluasi yang didapatkan pada pasien 2 setelah dilakukan

perawatan selama 3 hari keluhan subjektif pasien mengatakan masih tidak nafsu

makan, pasien mengatakan hanya menghabiskan 1/2 sendok makan saja. Data

objektif : mukosa bibir kering, BB : 45kg , TB : 168 cm, mendapatkan diit TKTP,

hanya makan 3 sendok makan saja, mukosa bibir kering. Masalah belum teratasi

sesuai dengan kriteria hasil ada masalah yang belum teratasi seperti tidak ada

mual muntah, nafsu makan meningkat, tidak ada penuruna berat badan.
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4.2.5.3 gangguan pola tidur b/d kondisi klinis terkait (takipneu)

Hasil evaluasi yang didapatkan pada pasien 2 setelah dilakukan perawatan

selama 3 hari keluhan subjektif pasien mengatakan pasien mengatakan mengeluh

susah tidur, pasien mengatakan istirahat tidak cukup, pasien mengatakan sering

terbangun saat tidur, pasien mengatakan mengeluh pola tidur tidak berubah.

Masalah belum teratasi sesuai dengan kriteria hasil ada masalah yang belum

teratasi seperti batasan tidur yang cukup, saat tidur tidak merasa terganggu.

4.2.5.4 Intoleransi aktifitas b/d ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan

oksigen

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah perawatan selama tiga hari pada

pasien 1 keluhan subjektif pasien mengatakan masih terasa sesak apabila

melakukan aktifitas fisik, data objektifnya pasien terpasang alat bantu nafas nasal

kanul 3 lpm Masalah belum teratasi sesuai dengan kritera hasil ada masalah yang

belum terpenuhi seperti pasien merasa sesak saat aktivitas fisik.

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah perawatan selama tiga hari pada

pasien 1 keluhan subjektif pasien mengatakan masih terasa sesak apabila

melakukan aktifitas fisik, data objektifnya pasien terpasang alat bantu nafas nasal

kanul 3 lpm Masalah belum teratasi sesuai dengan kritera hasil ada masalah yang

belum terpenuhi seperti pasien merasa sesak saat aktivitas fisik.

4.2.5.5 Defisit pengetahuan b.d kurang terpapar informasi

Hasil evaluasi yang didapatkan pada pasien 1 setelah dilakukan

perawatan selama 1 hari keluhan subjektif pasien mengatakan mengerti tentang
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perawatan selama 2 hari keluhan subjektif pasien mengatakan mengerti tentang

penyakitnya. Data objektif pasien aktif bertanya tentang penyakitnya. Masalah

teratasi sesuai dengan kriteria hasil yang diinginkan.

penyakitnya, pasien mengatakan akan mencoba hidup bersih dan sehat. Data

objektif pasien aktif bertanya tentang penyakitnya. Masalah teratasi sesuai dengan

kriteria hasil yang diinginkan.

Hasil evaluasi yang didapatkan pada pasien 2 setelah dilakukan
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan asuhan keperawatan pada pasien 1

dan pasien 2 dengan diagnosa TB Paru di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab

Sjahranie penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pengkajian

Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis

untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan dapat

ditentukan. Pada kasus TB Paru perawat dituntut dalam melakukan pengkajian harus

teliti dan kompherensif, sehingga mudah dalam menegakkan diagnosa. Dalam

melakukan pengkajian peneliti menemukan masalah pada gagguan pernafasan,

kekurangan nutrisi, gangguan pola tidur, mobilitas terganggu dan kurangnya

pengetahuan pada kedua pasien.

5.1.2 Diagnosa Keperawatan

Seperti yang dikemukakan beberapa ahli sebelumnya daftar diagnosa

keperawatan pada bab dua di temukan kesenjangan dengan kasus nyata yang didapat

pada kedua pasien dengan TB Paru. Kesenjangan tersebut yaitu dari 4 diagnosa

keperawatan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh para ahli pada pasien 1 dan

pasien 2, ada 2 diagnosa yang tidak muncul yaitu resiko infeksi dan hipertermi .
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5.1.3 Perencanaan

Perencanaan yang digunakan dalam kasus pada kedua pasien di sesuaikan

dengan masalah keperawatan yang ditegakkan berdasarkan kriteria tanda dan gejala

mayor, minor dan kondisi pasien saat ini.

5.1.4 Pelaksanaan tindakan

Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah

peneliti susun. Implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien 1 dan pasien 2

sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan berdasarkan teori yang ada dan

sesuai dengan kebutuhan pasien TB Paru.

5.1.5 Evaluasi

Akhir dari proses keperawatan adalah evaluasi terhadap asuhan keperawatan

yang di berikan pada evaluasi pasien 1 yang peneliti lakukan berdasarkan kriteria

yang peneliti susun terhadap 4 diagnosa yang belum teratasi yaitu pola nafas tidak

efektif, deficit nutrisi, gangguan pola tidur, intoleransi aktifitas, dan satu diagnose yang

teratasi yaitu defisit pengetahuan

Sedangkan pada pasien 2 terhadap asuhan keperawatan yang di berikan. Berdasarkan

kriteria yang peneliti susun terhadap 4 diagnosa yang belum teratasi yaitu pola nafas

tidak efektif, deficit nutrisi, gangguan pola tidur, intoleransi aktifitas, dan satu diagnose

yang teratasi yaitu defisit pengetahuan
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5.2 Saran

Untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada klien dengan TB Paru

diperlukan adanya suatu perubahan dan perbaikan diantaranya :

5.2.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi

bahan pembanding pada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada pasien

TB Paru

5.2.2 Bagi perawat ruangan

Sebaiknya ditingkatkan pada pasien mengenai motivasi dan dorongan dalam

menjalani perawatan diruang inap .

5.2.3 Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan

Dalam pengembangan ilmu keperawatan diharapkan dapat menambah

keluasan ilmu keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien TB

Paru dan juga memacu pada peneliti selanjutnya dan menjadi bahan pembadingan

dalam melakukan penelitian pada pasien dengan TB Paru.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) TBC

Pokok Bahasan : TBC

Sub Pokok Bahasan : Menjaga kesehatan keluarga yang terserang TBC

Sasaran : Keluarga Tn. M dan Tn. F

Hari/tanggal : 6 Mei 2019

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang seruni

A. Latar belakang

Tuberculosis (TBC) adalah penyakit lama, namun sampai saat ini masih

belum bisa dimusnahkan. Jika dilihat secara global, TBC membunuh 2 juta penduduk

dunia setiap tahunnya, dimana angka ini melebihi penyakit infeksi lainnya. Bahkan

Indonesia adalah Negara terbesar ketiga dengan jumlah pasien TBC terbanyak

didunia setelah cina dan india. Sulit memusnahkan penyakit yang disebabkan oleh

bakteri Myobacterium tuberculosis ini disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya

adalah munculnya bakteri yang resisten terhadap obat yang digunakan. Karena itu,

upaya penemuan obat bar uterus dilakukan.

B. Tujuan

a) Tujuan umum

Setelah dilakukan pelatihan tentang TBC klien beserta keluarganya dapat

memahami mengenai pentingnya menjaga kesehatan keluarga.

b) Tujuan khusus

Setelah dilakukan pelatihan tentang TBC diharapkan keluarga Ny. S dapat:

1) Menjelaskan kembali pengertian TBC

2) Menyebutkan penyebab TBC
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C. Pelaksanaan

a) Hari/tanggal

b) Waktu

c) Sasaran

d) Tempat

e) Pemberi Penyuluhan

f) Metode

g) Media

h) Materi

i) Rencana Kegiatan

: 6 Mei 2019

: 30 menit

: Keluarga pasien Tn.M dan Tn.F

: Ruang seruni

: Ary Andreanto

: Ceramah, demonstrasi

: lembar balik

: (terlampir)

:

3) Menyebutkan tanda dan gejala TBC

4) Menjelaskan cara penanganan TBC

5) Menjelaskan cara pencegahan TBC

Kegiatan Waktu Respon Penghuni

Pembukaan

Memberikan salam

Memperkenalkan diri

Menjelaskan tujuan

Memberikan kesempatan

untuk bertanya

5 menit

Menjawab salam

Mendengarkan

Mendengarkan

Bertanya

Kegiatan Inti

Melakukan apersepsi

Menjelaskan pengertian

tentang TBC

15 menit

Menjawab

Mendengarkan
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j) Evaluasi :

· Jelaskan pengertian TBC?

· Sebutkan tanda dan gejala TBC?

· Sebutkan cara pencegahan TBC?

Menjelaskan penyebab

TBC

Menyebutkan tanda dan

gejala TBC

Menjelaskan cara

penanganan TBC

Menjelaskan

pencegahan TBC

Memberikan kesempatan

penghuni untuk bertanya Bertanya

Penutup

Melakukan evaluasi

Memberikan

reinforcement

Menyimpulkan kegiatan

Salam penutup

10 menit

Menjawab

Mendengarkan

Menyimpulkan bersama

Menjawab salam
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Materi Penyuluhan

A. Pengertian TBC

Tuberkulosis (TBC atau TB) adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan

oleh bakteri Mikobakterium tuberkulosa. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang

sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih

sering menginfeksi organ paru-paru dibandingkan bagian lain tubuh manusia.

TBC atau dikenal juga dengan Tuberkulosis adalah infeksi yang disebabkan

oleh basil tahan asam disingkat BTA, nama lengkapnya Mycobacterium tuberculosis.

Penyakit ini pada umumnya menyerang paru-paru, namun terkadang juga dapat

menyerang organ lain seperti ginjal, tulang, limpa, dan otak.

Tuberculosis berasal dari bahasa Latin “Tuberkel” yang artinya tonjolan kecil

dan keras yang terbentuk sewaktu sistem kekebalan tubuh membangun dinding

pengaman untuk membungkus bakteri Mycobacterium tuberculosis di dalam paru-

paru.

B. Penularan TBC

Tuberculosis ditularkan melalui droplet (percikan dahak) atau titik-titik air

dari bersin atau batuk dari orang yang terinfeksi kuman tuberkulosis, Bakteri TBC

terhisap melalui saluran pernapasan masuk ke dalam paru, kemudian bakteri masuk

lagi ke saluran limfe paru dan dari ini bakteri TBC menyebar ke seluruh tubuh

melalui aliran darah. Melalui aliran darah inilah bakteri TBC menyebar ke berbagai

organ tubuh. Anak-anak sering mendapatkan penularan dari orang dewasa di sekitar

rumah maupun saat berada di fasilitas umum seperti kendaraan umum, rumah sakit

dan dari lingkungan sekitar rumah.

C. Penyebab TBC
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Seperti yang telah dijelaskan di atas, Tuberculosis disebabkan oleh Basil

Tahan Asam, Mycobacterium tuberculosis. Di dalam jaringan tubuh, bakteri

Mycobacterium tuberculosis berada dalam keadaan dormant, yaitu tidak aktif atau

tertidur dalam waktu beberapa tahun. Mycobacterium tuberculosis akan mati dengan

cepat jika terkena sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup selama

beberapa jam bila berada di tempat yang gelap dan lembab.

D. Tanda dan gejala TBC

Gejala penyakit TBC dapat dibagi menjadi gejala umum dan gejala khusus

yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Gambaran secara klinis tidak terlalu

khas terutama pada kasus baru, sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosa

secara klinik.

1. Gejala sistemik/umum

a. Demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam

hari disertai keringat malam. Kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan

bersifat hilang timbul.

b. Penurunan nafsu makan dan berat badan.

c. Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu (dapat disertai dengan 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.

d. 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.

e. Nyeri Dada: Nyeri dada pada TB paru termasuk nyeri pleuritik yang ringan.

Gejala ini timbul apabila sistem persarafan di pleura terkena.
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f. Perasaan tidak enak (malaise), lemah.

2. Gejala khusus

a. Tergantung dari organ tubuh mana yang terkena, bila terjadi sumbatan sebagian

bronkus (saluran yang menuju ke paru-paru) akibat penekanan kelenjar getah bening

yang membesar, akan menimbulkan suara "mengi", suara nafas melemah yang

disertai sesak.

b. Kalau ada cairan dirongga pleura (pembungkus paru-paru), dapat disertai

dengan keluhan sakit dada.

c. Bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada

suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya, pada muara

ini akan keluar cairan nanah.

d. Pada anak-anak dapat mengenai otak (lapisan pembungkus otak) dan disebut

sebagai meningitis (radang selaput otak), gejalanya adalah demam tinggi, adanya

penurunan kesadaran dan kejang-kejang.

Pada pasien anak yang tidak menimbulkan gejala, TBC dapat terdeteksi kalau

diketahui adanya kontak dengan pasien TBC dewasa. Kira-kira 30-50% anak yang

kontak dengan penderita TBC paru dewasa memberikan hasil uji tuberkulin positif.

Pada anak usia 3 bulan – 5 tahun yang tinggal serumah dengan penderita TBC paru

dewasa dengan BTA positif, dilaporkan 30% terinfeksi berdasarkan pemeriksaan

serologi/darah.

E. Pengobatan TBC

Tujuan pengobatan pada penderita TB Paru selain untuk mengobati juga mencegah

kematian, mencegsah kekambuhan atau resistensi terhadap OAT serta memutuskan

mata rantai penularan.

Pengobatan tuberkulosis terbagi menjadi 2 fase yaitu fase intensif (2-3 bulan)

dan fase lanjutan (4-7 bulan). Paduan obat yang digunakan terdiri dari obat utama dan
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obat tambahan. Jenis obat utama yang digunakan sesuai dengan rekomendasi WHO

adalah Rifampisin, INH, Pirasinamid, Streptomisin dan Etambutol. Sedang jenis obat

tambahan adalah Kanamisin, Kuinolon, Makrolide dan Amoksisilin + Asam

Klavulanat, derivat Rifampisin/INH.

Untuk keperluan pengobatan perlu dibuat batasan kasus terlebih dahulu

berdasarkan lokasi tuberkulosa, berat ringannya penyakit, hasil pemeriksaan

bakteriologik, hapusan dahak dan riwayat pengobatan sebelumnya. Di samping itu

perlu pemahaman tentang strategi penanggulangan TB yang dikenal sebagai Directly

Observed Treatment Short Course (DOTS) yang direkomendasikan oleh WHO yang

terdiri dari lima komponen yaitu:

1. Adanya komitmen politis berupa dukungan pengambil keputusan dalam

penanggulangan TB.

2. Diagnosis TB melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopik langsung sedang

pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan radiologis dan kultur dapat

dilaksanakan di unit pelayanan yang memiliki sarana tersebut.

3. Pengobatan TB dengan paduan OAT jangka pendek dengan pengawasan langsung

oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) khususnya dalam 2 bulan pertama dimana

penderita harus minum obat setiap hari.

4. Kesinambungan ketersediaan paduan OAT jangka pendek yang cukup.

5. Pencatatan dan pelaporan yang baku.

F. Pencegahan TBC

Berkaitan dengan perjalanan alamiah dan peranan Agent, Host dan Lingkungan

dari TBC, maka tahapan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain :

a. Pencegahan Primer
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Dengan promosi kesehatan sebagai salah satu pencegahan TBC paling efektif,

walaupun hanya mengandung tujuan pengukuran umum dan mempertahankan standar

kesehatan sebelumnya yang sudah tinggi.

Proteksi spesifik dengan tujuan pencegahan TBC yang meliputi ; (1)

Imunisasi Aktif, melalui vaksinasi BCG secara nasional dan internasional pada

daerah dengan angka kejadian tinggi dan orang tua penderita atau beresiko tinggi

dengan nilai proteksi yang tidak absolut dan tergantung Host tambahan dan

lingkungan, (2) Chemoprophylaxis, obat anti TBC yang dinilai terbukti ketika kontak

dijalankan dan tetap harus dikombinasikan dengan pasteurisasi produk ternak, (3)

Pengontrolan Faktor Prediposisi, yang mengacu pada pencegahan dan pengobatan

diabetes, silicosis, malnutrisi, sakit kronis dan mental.

b. Pencegahan Sekunder

Dengan diagnosis dan pengobatan secara dini sebagai dasar pengontrolan

kasus TBC yang timbul dengan 3 komponen utama ; Agent, Host dan Lingkungan.

Kontrol pasien dengan deteksi dini penting untuk kesuksesan aplikasi modern

kemoterapi spesifik, walau terasa berat baik dari finansial, materi maupun tenaga.

Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan indikator anak yang terinfeksi TBC

sebagai pusat, sehingga pengobatan dini dapat diberikan. Selain itu, pengetahuan

tentang resistensi obat dan gejala infeksi juga penting untuk seleksi dari petunjuk

yang paling efektif.

Langkah kontrol kejadian kontak adalah untuk memutuskan rantai infeksi

TBC,  dengan  imunisasi  TBC  negatif   dan Chemoprophylaxis pada   TBC

positif. Kontrol lingkungan dengan membatasi penyebaran penyakit, disinfeksi dan

cermat mengungkapkan investigasi epidemiologi, sehingga ditemukan bahwa

kontaminasi lingkungan memegang peranan terhadap epidemi TBC. Melalui usaha

pembatasan ketidakmampuan untuk membatasi kasus baru harus dilanjutkan, dengan

istirahat dan menghindari tekanan psikis.

c. Pencegahan Tersier
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Rehabilitasi merupakan tingkatan terpenting pengontrolan TBC. Dimulai

dengan diagnosis kasus berupa trauma yang menyebabkan usaha penyesuaian diri

secara psikis, rehabilitasi penghibur selama fase akut dan hospitalisasi awal pasien,

kemudian rehabilitasi pekerjaan yang tergantung situasi individu. Selanjutnya,

pelayanan kesehatan kembali dan penggunaan media pendidikan untuk mengurangi

cacat sosial dari TBC, serta penegasan perlunya rehabilitasi.

Pencegahan TBC bisa juga berupa :

1. Makan makanan yang baik dengan gizi yang seimbang.

2. Olahraga teratur.

3. Istirahat yang cukup.

4. Mengkonsumsi multivitamin yang membantu menjaga daya tahan tubuh.

5. Biasakan mencuci tangan.

6. Berhenti merokok, hindari minum minuman beralkohol, dan obat bius atau

penenang.

7. Mengatur sistem sirkulasi udara di rumah.

8. Membiarkan jendela terbuka agar sinar matahari dapat masuk.

9. Menggunakan masker saat kontak atau berada di dalam suatu ruangan dengan

penderita TBC.

10. Pemberian vaksin BCG ( Bacille Calmette-Guerin )
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Hasil rongsen pada pasien 1
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Hasil rongsen (photo thorax) pasien 2
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