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ABSTRAK 

 

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN TB PARU  

DI RUANG SERUNI RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA 

 

 

Liyandita Caesar Alfinri 
1
, Hesti

 2
, Rivan

 3
 

Mahasiswa Prodi Diploma III Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim 

Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kaltim 

 

 

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. 

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  : Berdasarkan pada pengkajian, penegakkan diagnosa, intervensi, 

implementasi dan hasil evaluasi, pada pasien pertama ditemukan tiga diagnosa 

keperawatan yang muncul dan pada hari ketiga, dua diagnosa teratasi sebagian, 

satu diagnosa teratasi. Pada pasien kedua ditemukan tiga diagnosa keperawatan 

yang muncul dan pada hari ketiga, tiga diagnosa teratasi. 

Kesimpulan : Pada pasien 1 terdapat 2 masalah yang teratasi sebagian yaitu 

bersihan jalan napas tidak efektif dan gangguan pola tidur dan 1 masalah lainnya 

teratasi yaitu defisit nutrisi. Sedangkan pada pasien 2 terdapat 3 masalah 

keperawatan yang teratasi yaitu pola napas tidak efektif, defisit nutrisi, dan 

gangguan pola tidur. 

 

Kata Kunci : Penyakit TB Paru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manajemen penyakit menular berbasis wilayah pada dasarnya merupakan 

upaya tata laksana pengendalian penyakit menular dengan cara mengintegrasikan 

upaya pencarian kasus secara proaktif, tata laksana penderita secara tepat dan 

tuntas, yang dilakukan secara bersama dengan upaya pengendalian beberapa 

factor risiko penyakit tersebut, serta keduanya di laksanakan secara simultan, 

paripurna, terencana, dan terintegrasi pada sebuah wilayah tertentu (Achmadi, 

2014). 

Indonesia sebagai “negara tropis” merupakan kawasan endemik berbagai 

penyakit menular, seperti TB Paru. Oleh karena itu, strategi pemberantasan 

penyakit menular berbasis wilayah memiliki pengertian bahwa di setiap wilayah 

administrasi pembangunan (kabupaten/kota) pemberantasan penyakit 

menggunakan “paket” pendekatan strategic, contohnya melakukan pencarian dan 

pengobatan secara intensif terhadap penderita. Untuk beberapa penyakit menular 

yang memerlukan pengobatan jangka panjang seperti halnya TBC, harus ada 

jaminan ketersediaan obat dan jaminan menelan obat. Keluarga terdekat atau 

tokoh masyarakat setempat dapat meminta bantuan Pengawas Menelan Obat 

(Achmadi, 2014). 

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 



2 

 

 

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-

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 
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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 (NANDA, 2016). 

Upaya untuk mengatasi masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan 

nafas pada pasien TB Paru yaitu dengan cara batuk efektif, Gangguan pertukaran 

gas  dengan memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, hipertermia 

dengan memonitor suhu sesering mungkin, memonitor warna dan suhu kulit, 

ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan memonitor 

jumlah nutrisi dan kandungan kalori, dan resiko infeksi dengan memonitor tanda 

dan gejala infeksi sistemik dan lokal (NANDA, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan studi kasus di 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tentang “Asuhan Keperawatan pada 

Pasien TB Paru di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah Asuhan Keperawatan pada pasien dengan TB Paru di 

Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie?” 
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1.3.   Tujuan Penulisan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan asuhan keperawatan pada pasien dengan TB Paru di 

Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie. 

1.3.2.     Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Melakukan pengkajian pada pasien TB Paru di Ruang Seruni RSUD 

Abdul Wahab Sjahranie. 

1.3.2.2. Merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien TB Paru di Ruang 

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie. 

1.3.2.3. Menyusun perencanaan keperawatan pada pasien TB Paru di Ruang 

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie. 

1.3.2.4. Melaksanakan intervensi keperawatan pada pasien TB Paru di Ruang 

Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie. 

1.3.2.5. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien TB Paru di Ruang Seruni 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie. 

1.4.   Manfaat 

1.4.1. Bagi Penulis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga dalam 

penerapan asuhan keperawatan pada pasien TB Paru. 

1.4.2. Bagi Tempat Penulisan 
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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 klien dengan TB Paru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Kasus 

2.1.1 Definisi 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan 

Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru yang secara khas ditandai 

oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosi jaringan. Penyakit ini 

bersifat menahun dan dapat menular dari penderita kepada orang lain (Manurung, 

2013). 

2.1.2 Etiologi 

Penyebab tuberkulosis adalah Mycobacterium tuberculosis sejenis kuman 

berbentuk batang tipis, lurus atau agak bengkok, bergranular atau tidak 

mempunyai selubung, tetapi mempunyai lapisan luar tebal dan terdiri dari lipoid 

(terutama asam mikolat) dengan ukuran panjang 0,5-4 mikron, dan tebal 0,3-0,6 

mikron. Kuman terdiri dari asam lemak, sehingga kuman lebih tahan asam dan 

tahan terhadap gangguan kimia dan fisis (Kunoli, 2012). 

2.1.3 Klasifikasi 

Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak (BTA), TB paru dibagi atas : 

1) Tuberkulosis paru BTA (+) 

(1) Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan 

kelainan radiologi menunjukkan gambaran tuberculosis aktif. 

(2) Hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan biakan 

positif. 
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2) Tuberkulosis paru BTA (-) 

(1) Hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif, gambaran klinis 

dan kelainan radiologi menunjukkan tuberculosis aktif. 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

Pada stadium awal penyakit TB paru tidak menunjukkan tanda dan gejala 

yang spesifik. Namun seiring dengan perjalanan penyakit akan menambah 

jaringan parunya mengalami kerusakan, sehingga dapat meingkatkan produksi 

sputum yang ditunjukkan dengan seringnya klien batuk sebagai bentuk 

kompensasi pengeluaran dahak. 

Selain itu, klien dapat merasa letih, lemah, berkeringat pada malam hari dan 

mengalami penurunan berat badan yang berarti. Secara rinci tanda dan gejala TB 

paru ini dapat dibagi atas dua golongan yaitu gejala sistemik (demam dan 

malaise) dan gejala respiratorik (batuk, batuk darah, sesak nafas, dan nyeri dada) 

2.1.5 Patofisiologi  

Kuman tuberculosis masuk ke dalam tubuh melalui udara pernafasan. 

Bakteri yang terhirup akan dipindahkan melalui jalan nafas ke alveoli, tempat 

dimana mereka berkumpul dan mulai untuk memperbanyak diri. Selain itu bakteri 

juga dapat di pindahkan melalui sistem limfe dan cairan darah ke bagian tubuh 

yang lainnya. 

Sistem imun tubuh berespon dengan melakukan reaksi inflamasi. Fagosit 

menekan banyak bakteri, limfosit spesifik tuberculosis menghancurkan bakteri 

dan jaringan normal. 
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Reaksi jaringan ini mengakibatkan penumpukan eksudat dalam alveoli yang 

dapat menyebabkan bronchopneumonia. Infeksi awal biasanya terjadi 2 sampai 10 

minggu setelah pemajaman. 

Massa jaringan baru yang disebut granuloma merupakan gumpalan basil 

yang masih hidup dan sudah mati dikelilingi oleh makrofag dan membentuk 

dinding protektif granuloma diubah menjadi jaringan fibrosa bagian sentral dari 

fibrosa ini disebut tuberkel. Bakteri dan makrofag menjadi nekrotik membentuk 

massa seperti keju. 

Setelah pemajaman dan infeksi awal, individu dapat mengalami penyakit 

taktif karena penyakit tidak adekuatnya sistem imun tubuh. Penyakit aktif dapat 

juga terjadi dengan infeksi ulang dan aktivasi bakteri. Turbekel memecah, 

melepaskan bahan seperti keju ke dalam bronchi. Tuberkel yang pecah 

menyembuh dan membentuk jaringan parut paru yang terinfeksi menjadi lebih 

membengkak dan mengakibatkan terjadinya bronchopneumonia lebih lanjut 

(Manurung, 2013). 
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Micobacterium 

tuberkulosa  
Droplet Infection Masuk lewat jalan nafas 

Menempel pada paru 

Menetap dijaringan 

paru 

Dibersihkan oleh 

makrofag 

Keluar dari 

tracheobionchial 

bersama sekret 

Sembuh tanpa 

pengobatan 

Terjadi proses 

peradangan 

Tumbuh dan 

berkembang 

disitoplasma 

makrofag 

Pengeluaran zat pirogen 

Mempengaruhi 

hipotalamus 

Mempengaruhi sel point 
Sarang primer 

/afek primer 

Hipertermi  

Komplek primer Limfangitis lokal Limfadenitis regional 

Menyebar keorang lain (paru lain, 

saluran pencernaan, tulang) Melalui 

media (bronchogen percontinuitum, 

hematogen, limfogen) 

Sembuh 

sendiri tanpa 

pengobatan 

Sembuh dengan 

bekas fibrosis 

Kadang tahunan dibronkus Pertahanan primer tidak adekuat 
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Skema 2.1 

Pathway TB Paru 

 

(Sumber : Amin & Hardhi, 2016) 

 

 

 

Berkembang menghancurkan 

jaringan ikat sekitar 

Pembentukan 

tuberkel 

Kerusakan 

membrane alveolar 

Bagian tengah nekrosis 

Membentuk 

jaringan keju 

Pembentukan sputum 

berlebihan 

Menurunnya permukaan 

efek paru 

Bersihan jalan nafas 

tidak efektif 
alveolus 

Secret keluar saat batuk 

Alveolus mengalami 

konsolidasi dan 

eksudasi 

Batuk produktif 

(batuk terus menerus) 

Gangguan 

pertukaran gas 

Droplet infection 

Terhirup orang 

sehat 

Resiko infeksi 

Batuk berat 

Distensi abdomen 

Mual, muntah 

Intake nutrisi 

kurang 

Defisit nutrisi 
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2.1.6 Komplikasi 

Komplikasi yang mungkin timbul pada klien TB Paru dapat berupa 

malnutrisi, empiema, efusi pleura, hepatitis, ketulian dan gangguan 

gastrointestinal (sebagai efek samping obat-obatan) (Manurung, 2013). 

2.1.7 Penatalaksanaan 

2.1.7.1 Pengobatan TBC di Indonesia sesuai program nasional menggunakan 

panduan OAT yang diberikan dalam bentuk kombipak, sebagai berikut :  

1) Kategori I : 2 RHZE/4H3R3 Diberikan untuk Penderita baru TB Paru dengan 

BTA (+), Penderita baru TB Paru, BTA (-), RO (+), dengan kerusakan parenkim 

paru yang luas, Penderita baru TB dengan kerusakan yang berat pada TB ekstra 

pulmonal. 

2) Kategori II : 2 RHZES/HRZE/5R3H3E3 Diberikan untuk Penderita TB Paru 

BTA (+) dengan riwayat pengobatan sebelumnya kambuh, kegagalan pengobatan 

atau pengobatan tidak selesai. 

3) Kategori III : 2 RHZ/4R3H3 Diberikan untuk Penderita baru BTA (-) dan 

RO(+) sakit ringan, Penderita ekstra paru ringan, yaitu TB kelenjar limfe, pleuritis 

eksudatif unilateral, TB Kulit, TB tulang. 

2.1.7.2 Pengobatan Tuberkulosis Paru menggunakan Obat Anti Tuberkulosis 

(OAT) dengan metode Directly Observed Treatment (DOTS) :  

1) Kategori I (2HRZE/4H3R3) untuk pasien TBC. 

2) Kategori II (2HRZES/HERZE/5H3R3E3) untuk pasien ulangan (pasien yang 

pengobatan kategori I nya gagal atau pasien yang kambuh). 
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3) Kategori III (2HRZ/4H3RE) untuk pasien baru dengan BTA (-). RO (+), 

Sisipan (HRZE) digunakan sehingga tambahan bila pada pemeriksaan akhir tahap 

intensif dari pengobatan dengan kategori I atau kategori II ditemukan BTA(+). 

Obat diminum sekaligus 1 (satu) jam sebelum makan. 

Kategori : 

1) Tahap diberikan setiap hari selama 2 (dua) bulan (2HRZE): INH (H) 300mg-1 

tablet, Rifanspisin (R): 450 mg – 1 kaplet, Pirazinamid (Z) : 1500mg – 3 kaplet 

@500mg, Etambutol (E) : 750-3 kaplet @250mg. Obat tersebut diminum 

setiap hari secara intensif sebanyak 60 kali. Regimen ini disebut KOMBIPAK II. 

2) Tahap lanjutan diberikan 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 4 bulan (4H3R3) 

: INH (H) : 600mg – 2 tablet @300mg, Rifampisin (R) : 450mg – 1 kaplet. 

Obat tersebut diminum 3 (tiga) kali dalam seminggu (intermitten) sebanyak 54 

kali. Regimen ini disebut KOMBIPAK III. (Kunoli, 2012). 

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan 

2.2.1 Pengkajian 

2.2.1.1 Identitas klien  

Meliputi, nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, status 

perkawinan, pekerjaan, alamat, diagnosa medik, nomor register, tanggal masuk 

rumah sakit dan tanggal pengkajian. 

2.2.1.2 Keluhan Utama   

Pada umumnya keluhan utama pada kasus TB Paru adalah batuk, batuk 

berdarah, sesak napas, nyeri dada bisa juga di sertai dengan demam. Batuk terjadi 

karena adanya iritasi pada bronkus, sebagai reaksi tubuh untuk 
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membuang/mengeluarkan produksi radang, dimulai dari batuk kering sampai 

dengan batuk purulen (menghasilkan sputum) timbul dalam jangka waktu lama 

yaitu selama tiga minggu atau lebih. 

2.2.1.3 Riwayat Kesehatan Sekarang 

Meliputi keluhan atau gangguan yang sehubungan dengan penyakit yang 

di rasakan saat ini. Dengan adanya sesak napas, batuk, nyeri dada, keringat 

malam, nafsu makan menurun dan suhu badan meningkat mendorong penderita 

untuk mencari pengobatan. 

2.2.1.4 Riwayat Kesehatan Masa Lalu 

Keadaan atau penyakit – penyakit yang pernah diderita oleh penderita 

yang mungkin sehubungan dengan tuberkulosis paru antara lain ISPA, efusi 

pleura, serta tuberkulosis paru yang kembali aktif. 

2.2.1.5 Riwayat kesehatan keluarga 

Mencari diantara anggota keluarga pada tuberkulosis paru yang menderita 

penyakit tersebut sehingga sehingga diteruskan penularannya. 

2.2.1.6  Aktivitas/istirahat : kelelahan umum, kelemahan, napas pendek karena 

kerja, kesulitan tidur atau demam malam hari. Tandanya yaitu : takikardia, 

takipnea/dispnea pada kerja, kelelahan otot, nyeri dan sesak. 

2.2.1.7 Integritas ego : : gejala-gejala stress yang berhubungan lamanya 

perjalanan penyakit, masalah keuangan, perasaan tak berdaya/putus asa, 

menurunnya produktivitas. Tandanya yaitu : menyangkal (khususnya selama 

tahap dini) dan ansietas, ketakutan. 
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2.2.1.8 Makanan/cairan : kehilangan nafsu makan, tak dapat mencerna dan 

penurunan berat badan. Tandanya yaitu : turgor kulit buruk, kering/kulit bersisik, 

kehilangan otot/hilang lemak subkutan.  

2.2.1.9 Nyeri dan keamanan : nyeri dada meningkat karena pernafasan, batuk 

berulang. Tandanya yaitu : berhati-hati pada area yang sakit, perilaku distraksi dan 

gelisah. 

2.2.1.10 Pernapasan : batuk (produktif atau tidak produktif), napas pendek, 

riwayat terpajan Tuberkulosis dengan individu terinfeksi. Tandanya yaitu : 

peningkatan frekuensi pernapasan (penyakit luas atau fibrosis parenkim paru dan 

pleura), pengembangan pernapasan tidak simetris (efusi pleura), perkusi pekak 

dan penurunan premitus (cairan pleural atau penebalan pleural), bunyi napas 

:menurun/ tidak ada secara bilateral atau unilateral (efusi pleura/pneumotoraks), 

bunyi napas : tubuler atau bisikan pektoral diatas lesi luas. Karakteristik sputum : 

hijau purulen, mukoid kuning, atau bercak darah, airway ditandai dengan SpO2 . 

Tandanya yaitu : akral dingin, sianosis dan hipoksemia. 

2.2.1.11 Keamanan : adanya kondisi penurunan imunitas secar umum 

memudahkan infeksi sekunder, contoh AIDS, kanker dan tes HIV positif. 

Tandanya yaitu : demam rendah atau sakit panas akut.   

2.2.1.12 Interaksi Sosial : perasaan isolasi / penolakan karena penyakit menular. 

Tandanya yaitu: denial. 

2.2.1.13 Penyuluhan dan Pembelajaran : riwayat keluarga TB, ketidakmampuan 

umum / status kesehatan buruk, gagal untuk membaik / kambuh TB, tidak 

berpartisipasi dalam terapi. Pertimbangan rencana pemulangan : memerlukan 
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bantuan dengan / gangguan dalam terapi obat dan bantuan diri dan pemeliharaan / 

perawatan rumah (Kunoli, 2012). 

2.2.1.14 Pemeriksaan Penunjang  

Darah : ditemukan peningkatan leukosit dan laju endap darah (LED). 

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). Rontgen : Foto PA (Kunoli, 2012). 

2.2.2 Diagnosa keperawatan 

2.2.2.1 Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas 

2.2.2.2 Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kongesti paru, hipertensi 

pulmonal, penurunan perifer yang mengakibatkan asidosis laktat  dan 

penurunan curah jantung 

2.2.2.3 Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan 

2.2.3 Intervensi Keperawatan 

Tabel 2.1 

Intervensi Keperawatan 

 
 

No 

Diagnosa 

Keperawatan 

Intervensi 

NOC NIC 

1 Bersihan jalan 

nafas tidak efektif 

berhubungan 

dengan spasme 

jalan napas 

 

NOC : Respiratory status 

: ventilation  

Respiratory status : 

airway patency 

1. Dengan kriteria hasil : 

mendemonstrasikan 

batuk efektif dan suara 

nafas yang bersih, tidak 

ada sianosis dan 

dyspneu (mampu 

mengeluarkan sputum, 

NIC : Airway suction  

1.1 Auskultasi suara nafas 

sebelum dan sesudah 

suctioning 

1.2 Keluarkan sekret 

dengan batuk efektif 

atau suction 

1.3 Berikan O2 

1.4 Anjurkan pasien untuk 

istirahat dan 

napas dalam 

1.5 Posisikan pasien untuk 
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No 

Diagnosa 

Keperawatan 

Intervensi 

NOC NIC 

mampu bernafas dengan 

mudah). 

2. Menunjukkan jalan 

nafas yang paten (klien 

tidak merasa tercekik, 

irama nafas, frekuensi 

pernafasan dalam 

rentang normal, dan 

tidak ada suara nafas 

abnormal). 

3. Mampu 

mengidentifikasi dan 

mencegah faktor yang 

dapat menghambat jalan 

nafas. 

memaksimalkan 

ventilasi 

1.6 Atur intake untuk 

cairan mengoptimalkan 

keseimbangan. 

1.7 Monitor respirasi dan 

status O2 

1.8 Pertahankan hidrasi 

yang adekuat untuk 

mengencerkan secret 

2 Gangguan 

pertukaran gas 

berhubungan 

dengan kengesti 

paru, hipertensi 

pulmonal, 

penururnan 

perifer yang 

mengakibatkan 

asidosis laktat  

dan penurunan 

curah jantung  

NOC : Respiratory status 

: Gas exchange 

Respiratory status : 

ventilation 

Vital sign status 

1. Dengan kriteria hasil : 

mendemonstrasikan 

peningkatan ventilasi 

dan oksigenasi yang 

adekuat 

2. Memelihara kebersihan 

paru-paru dan bebas 

dari  tanda tanda 

distress pernafasan 

3. Mendemonstrasikan 

batuk efektif dan suara 

nafas yang bersih 

4. Tidak ada sianosis dan 

dyspneu (mampu 

mengeluarkan sputum  

5. Mampu bernafas 

dengan mudah), tanda-

tanda vital dalam 

rentang normal  

NIC : Airway Management 

2.1 Posisikan pasien untuk 

memaksimalkan 

ventilasi 

2.2 Keluarkan sekret 

dengan batuk efektif 

atau suction 

2.3 Atur intake untuk 

cairan mengoptimalkan 

keseimbangan. 

2.4 Monitor respirasi dan 

status O2 

2.5 Catat pergerakan 

dada,amati 

kesimetrisan, 

penggunaan otot 

tambahan, retraksi otot 

supraclavicular 

dan intercostal 

2.6 Monitor suara nafas, 

seperti dengkur 

2.7 Monitor pola nafas 

bradipena, 

takipenia,kussmaul,hip

erventilasi, cheyne 

stokes, biot 

2.8 Auskultasi suara nafas, 

catat areapenurunan / 

tidak adanya ventilasi 

dansuara tambahan 

2.9 Observasi sianosis 
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No 

Diagnosa 

Keperawatan 

Intervensi 

NOC NIC 

khususnya membrane 

mukosa 

3 Defisit nutrisi 

berhubungan 

dengan 

ketidakmampuan 

mencerna 

makanan  

 

NOC : Nutritional status : 

food and fluid Intake 

Nutritional status : 

Nutrient Intake  

Weight control 

Dengan kriteria hasil : 

1. Adanya peningkatan 

berat badan sesuai 

dengan tujuan   

2. Berat badan ideal sesuai 

dengan tinggi badan 

3. Mampu 

mengidentifikasi 

kebutuhan nutrisi 

4. Tidak ada tanda-tanda 

mal nutrisi 

5. Menujukkan peningktan 

fungsi pengecapan dari 

menelan dan tidak 

terjadi penurunan berat 

badan yang berarti. 

NIC : Nutrition 

Management 

3.1 Kaji adanya alergi 

makanan 

3.2 Kolaborasi dengan 

ahli gizi untuk 

menentukan jumlah 

kalori dan nutrisi yang 

dibutuhkan pasien 

3.3 Anjurkan pasien untuk 

menigkatkan Fe 

3.4 Anjurkan pasien untuk 

meningkatkan protein 

dan vitamin C 

3.5 Monitor adanya 

penurunan BB dan 

gula darah 

3.6 Berikan makanan 

yang terpilih (sudah 

dikonsultasikan 

dengan ahli gizi) 

3.7 Monitor intake nutrisi 

3.8 Monitor turgor kulit 

3.9 Monitor mual dan 

muntah 

3.10 Monitor pucat, 

kemerahan, dan 

kekeringan jaringan 

konjungtiva 

3.11 Berikan informasi 

tentang kebutuhan 

nutrisi dan kaji 

kemampuan pasien 

untuk mendapatkan 

nutrisi yang 

dibutuhkan. 

 

 

 

2.9.1 Implementasi keperawatan 
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Implementasi adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan 

yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan 

ditujukan pada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Ada 3 tahap implementasi : 

2.9.1.1 Fase orentasi 

Fase orientasi terapeutik dimulai dari perkenalan klien pertama kalinya 

bertemu dengan perawat untuk melakukan validasi data diri. 

2.9.1.2 Fase kerja 

Fase kerja merupakan inti dari fase komunikasi terapeutik, dimana perawat 

mampu memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan, maka dari itu perawat 

diharapakan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang klien dan 

masalah kesehatanya. 

2.9.1.3 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. 

 

 

2.9.2 Evaluasi keperawatan 
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Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang 

bertujuan untuk menilai hasil akhir dari semua tindakan keperawatan yang telah 

diberikan dengan menggunakan SOAP (subyektif, obyektif, analisa, dan 

perencanaan). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan (Desain Penelitian) 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan keperawatan pada klien TB Paru. 

Pendekatan yang digunakan adalah asuhan keperawatan yang meliputi 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

3.2. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan pada studi kasus asuhan keperawatan ini 

menggunakan dua responden dengan inisial Tn. M dan Tn. R , berjenis kelamin 

laki-laki, berumur sekitar 72 tahun dan 73 tahun, dan yang masih menjalani 

pengobatan TB Paru kurang lebih 1 bulan yang berada di ruang rawat Seruni 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda yang telah dilakukan pengkajian dan 

diperoleh diagnosa TB Paru. 

3.3. Batasan Istilah  

3.3.1 Tuberkulosis Paru 

 Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang menular yang disebabkan 

Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru yang secara khas ditandai 

oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosi jaringan. Penyakit ini 

bersifat menahun dan dapat menular dari penderita kepada orang lain (Manurung, 

2013). 
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3.4. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian studi kasus asuhan keperawatan ini akan dilakukan pada bulan 

mei tahun 2019 di Ruang Rawat Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie selama 3 

sampai 6 hari.  

3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian diawali dengan menggunakan metode studi kasus. 

Setelah disetujui oleh tim penguji proposal maka penulisan dilanjutkan dengan 

kegiatan pengumpulan data menggunakan pendekatan asuhan keperawatan 

meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, membuat rencana 

tindakan, melakukan pelaksanaan, evaluasi dan pendokumentasian terhadap kasus 

yang dijadikan subyek penelitian.  

3.6. Teknik Dan Instrument 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. 
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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. 

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 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 klien TB Paru  

3.7. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data berupa data yang 

valid dan aktual. Pada studi kasus ini data diperoleh dari : 
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3.7.1. Data primer 

Sumber data yang dikumpulkan dari klien yang dapat memberikan 

informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan keperawatan yang 

dihadapinya, meliputi keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit 

sekarang, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi. 

3.7.2. Data sekunder 

Sumber data yang dikumpulkan dari orang terdekat klien (keluarga), 

seperti orang tua, saudara, atau pihak lain yang mengerti dan dekat dengan klien 

meliputi riwayat penyakit keluarga, peran keluarga dalam perawatan pasien di 

rumah maupun di rumah sakit. 

3.8. Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta, selanjutnya 

membandingkan dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam opini 

pembahasan (Alimul, 2012). 

Teknik analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban 

dari penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara mandala pada pasien 

Tuberculosis Paru yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Teknik analisis yang digunakan dengan cara observasi oleh peneliti dan studi 

dokumentasi yang menghasilkan data untuk selanjutnya diinterpretasikan dan 

dibandingkan dengan teori pada Tuberkulosis Paru yang ada sebagai bahan untuk 

memberikan rekomendasi dalam intervensi tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 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) ke lokasi 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.  

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 

tempat tidur, 2 kamar mandi di setiap kamar pasien 1 ruang kepala 

ruangan, 1 ruang dokter, 1 ruang pertemuan atau mahasiswa, 1 ruang obat, 
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1 ruang musholla, 1 ruang laken, 2 kamar mandi perawat, 1 ruang 

tindakan, 1 ruang penitipan barang pasien, 1 ruang pantry. 

4.1.2 Data Asuhan Keperawatan 

A. Pengkajian 

Tabel 4.1 

Hasil Anamnesis Pasien dengan TB Paru di Ruang Seruni  

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Identitas Pasien Pasien 1 Pasien 2 
Nama Tn. M Tn. R 

Tanggal lahir 25 Agustus 1947 28 Desember 1946 

Suku / Bangsa Bugis Jawa 

Agama Islam Islam 

Pendidikan SMP SMP 

Pekerjaan Pensiunan Swasta Pensiunan PNS 

Alamat Jln. Hidayatullah Lempake 

Keluhan Utama Sesak nafas Sesak nafas, mual 

Riwayat Penyakit Sekarang 

 

 

 

 

 

  

Saat dilakukan pengkajian 

pada hari Senin tanggal 9 

Mei 2019 hari rawatan ke 

5, ditemukan keluhan 

pasien seperti sesak nafas, 

batuk berdahak, sekret 

berwarna putih 

kekuningan, nafsu makan 

pasien menurun dan terjadi 

penurunan berat badan, 

pasien susah tidur. 

TD:120/60 mmHg, 

N:100x/menit, 

RR:28x/menit, suhu: 

36,4
0
C, pasien terpasang 

Oksigen Nasal Kanul 3 

liter/menit. 

 

Saat dilakukan pengkajian 

pada hari Senin tanggal 9 

Mei 2019 hari rawatan ke 

2, ditemukan keluhan 

pasien seperti sesak nafas, 

pasien tidak mau makan, 

ketika makan pasien 

merasa mual, dan terjadi 

penurunan berat badan, 

pasien susah tidur. TD: 

110/70 mmHg, N: 105 

x/menit, RR:25x/menit, 

suhu: 36,0
0
C, pasien 

terpasang Oksigen Nasal 

Kanul 3 liter/menit. 

 

 

Riwayat Penyakit Dahulu Keluarga mengatakan tidak  

pernah dirawat di rumah 

sakit sebelumnya, tidak ada 

riwayat alergi dan operasi. 

Keluarga mengatakan 

tidak  pernah dirawat di 

rumah sakit sebelumnya, 

tidak ada riwayat alergi 

dan operasi. 

Riwayat Penyakit Keluarga 

 

 

 

 

Keluarga mengatakan tidak 

ada anggota keluarga yang 

tinggal serumah yang 

pernah menderita penyakit 

TB paru.  

Keluarga mengatakan 

tidak ada anggota 

keluarga yang tinggal 

serumah yang pernah 

menderita penyakit TB 
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Identitas Pasien Pasien 1 Pasien 2 
  paru. 

Perilaku yang 

mempengaruhi kesehatan 

Pasien tidak pernah minum 

alkohol dan obat, pasien 

perokok aktif sejak tahun 

1967 dan sudah berhenti 

semenjak MRS tahun 2019, 

pasien sering berolahraga. 

 

Pasien tidak pernah 

minum alkohol dan obat, 

pasien perokok pasif, 

pasien sering berolahraga. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Pemeriksaan Fisik Pasien dengan TB Paru di Ruang Seruni  

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

No Pemeriksaan Pasien 1 Pasien 2 
1. Keadaan Umum 

 

Posisi pasien saat dikaji 

fowler, alat medis yang 

terpasang yaitu IVFD 

RL 20tpm dan Nasal 

Kanul 3lpm. 

Kesadaran pasien 

Compos Mentis dengan 

GCS E4V6M5. 

 

Posisi pasien saat dikaji 

fowler, alat medis yang 

terpasang yaitu IVFD 

RL 20tpm dan Nasal 

Kanul 3lpm. 

Kesadaran pasien 

Compos Mentis dengan 

GCS E4V6M5. 

2. Tanda – Tanda Vital TD : 120/60 mmHg 

N : 100x/menit 

RR : 28x/menit 

Temp : 36,4
0
C 

 

TD : 110/70 mmHg 

N : 105x/menit 

RR : 25x/menit 

Temp : 36,0
0
C 

3. Kenyamanan/Nyeri Tidak ada nyeri 

 

Tidak ada nyeri 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barthel Indeks 

a. Mengendalikan 

rangsang defekasi 

(BAB) 

b. Mengendalikan 

rangsang berkemih 

(BAK) 

c. Membersihkan diri 

(cuci muka, sisir 

rambut, sikat gigi) 

d. Penggunaan jamban, 

masuk dan keluar 

(melepaskan, memakai 

celana, membersihkan, 

menyiram) 

e. Makan 

f. Berubah sikap dari 

berbaring ke duduk 

Ketergantungan sedang 

Skor : 0 

 

 

Skor : 2 

 

 

Skor : 0 

 

 

Skor : 1 

 

 

 

 

Skor : 2 

Skor : 3 

 

Ketergantungan ringan 

Skor : 0 

 

 

Skor : 2 

 

 

Skor : 1 

 

 

Skor : 2 

 

 

 

 

Skor : 2 

Skor : 3 
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No Pemeriksaan Pasien 1 Pasien 2 
 g. Berpindah / berjalan 

h. Memakai baju 

i. Naik turun tangga 

j. Mandi  

 

Skor : 3 

Skor : 2 

Skor : 1 

Skor : 0 

Skor : 3 

Skor : 2 

Skor : 1 

Skor : 1 

5. a. Kepala 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mata 

 

 

 

 

 

 

c. Hidung 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mulut 

 

 

 

e. Telinga 

 

 

 

f. Leher 

Rambut berwarna hitam 

dan terdapat banyak 

uban, penyebaran 

merata, rambut pasien 

tidak mudah patah, tidak 

bercabang, tidak kusam, 

dan tidak ada kelainan. 

 

Sklera berwarna putih, 

konjungtiva berwarna 

merah muda, tidak ada 

edema di palpebra, 

kornea jernih, pupil 

isokor. 

 

Tidak ada pernapasan 

cuping hidung, letak 

posisi septum nasal 

ditengah, lubang hidung 

bersih, pasien dapat 

membedakan bau 

minyak kayu putih, 

tidak ada kelainan. 

 

Bibir berwarna pink 

kecoklatan, lidah 

berwarna merah muda 

 

Daun telinga sama 

antara kiri dan kanan, 

kanalis telinga bersih 

 

Tidak ada pembesaran 

kelenjar getah bening, 

dan tiroid 

Rambut berwarna hitam 

dan terdapat banyak 

uban, penyebaran 

merata, rambut pasien 

tidak mudah patah, 

tidak bercabang, tidak 

kusam, dan tidak ada 

kelainan. 

Sklera berwarna putih, 

konjungtiva berwarna 

merah muda, tidak ada 

edema di palpebra, 

kornea jernih, pupil 

isokor. 

 

Tidak ada pernapasan 

cuping hidung, letak 

posisi septum nasal 

ditengah, lubang hidung 

bersih, pasien dapat 

membedakan bau 

minyak kayu putih, 

tidak ada kelainan. 

 

Bibir berwarna pink 

kecoklatan, lidah 

berwarna merah muda 

 

Daun telinga sama 

antara kiri dan kanan, 

kanalis telinga bersih 

 

Tidak ada pembesaran 

kelenjar getah bening, 

dan tiroid 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Thorax 

a. Keluhan 

 

 

 

 

 

b. Inspeksi 

 

Pasien sesak napas, 

batuk tidak produktif, 

terdapat sputum 

berwarna putih 

kekuningan 

 

Pada saat melakukan 

 

Pasien sesak napas, 

batuk produktif, tidak 

terdapat sputum. 

 

 

 

Pada saat melakukan 
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NO Pemeriksaan  Pasien 1 Pasien 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Palpasi 

 

 

 

 

 

 

d. Perkusi 

 

 

 

 

e. Auskultasi  

inspeksi, bentuk dada 

simetris dengan 

frekuensi napas 

28x/mnt, irama nafas 

tidak teratur, pola napas 

takipneu, tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung, tidak ada otot 

bantu pernapasan, 

terpasang nasal kanul 

3lpm 

 

Pada saat melakukan 

palpasi, vocal premitus 

sama antara kiri dan 

kanan, ekpansi paru 

simetris antara kiri dan 

kanan 

 

Pada saat melakukan 

perkusi, suara perkusi 

jaringan paru pasien 

adalah redup 

 

Pada saat melakukan 

auskultasi, suara nafas 

pasien adalah ronchi 

 

inspeksi, bentuk dada 

simetris dengan 

frekuensi napas 

25x/mnt, irama nafas 

tidak teratur, pola napas 

takipneu, tidak ada 

pernapasan cuping 

hidung, tidak ada otot 

bantu pernapasan, 

terpasang nasal kanul 

3lpm 

 

Pada saat melakukan 

inspeksi, vocal premitus 

sama antara kiri dan 

kanan, ekpansi paru 

simetris antara kiri dan 

kanan 

 

Pada saat melakukan 

perkusi, suara perkusi 

jaringan paru pasien 

adalah sonor 

 

Pada saat melakukan 

auskultasi, suara nafas 

pasien adalah vesikuler 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantung 

 

 

a. Inspeksi 

 

 

 

 

 

b. Palpasi 

 

 

 

 

c. Perkusi  

 

 

 

 

 

 

Tidak ada keluhan nyeri 

dada 

 

Pada saat melakukan 

inspeksi, tidak ada 

pulsasi, CRT <2 detik, 

tidak ada sianosis, ujung 

jari tidak tabuh 

 

Pada saat melakukan 

palpasi, ictus cordis 

tidak tampak dan akral 

teraba hangat 

 

Perkusi batas jantung 

berada di ICS II line 

sternal kiri-ICS II line 

sternal kanan, pinggang 

jantung berada di ICS 

IV line sterna kanan dan 

apeks jantung berada di  

Tidak ada keluhan nyeri 

dada 

 

Pada saat melakukan 

inspeksi, tidak ada 

pulsasi, CRT <2 detik, 

tidak ada sianosis, 

ujung jari tidak tabuh 

 

Pada saat melakukan 

palpasi, ictus cordis 

tidak tampak dan akral 

teraba hangat 

 

Perkusi batas jantung 

berada di ICS II line 

sternal kiri-ICS II line 

sternal kanan, pinggang 

jantung berada di ICS 

IV line sterna kanan dan 

apeks jantung berada di  
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NO Pemeriksaan Pasien 1 Pasien 2 
  

 

 

d. Auskultasi  

ICS IV line sterna 

kanan. 

 

Saat melakukan 

auskultasi, bunyi 

jantung I bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (lub) dan bunyi 

jantung II: saat 

didengar/ auskultasi 

terdengar bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (dub), tidak ada 

bunyi jantung tambahan. 

 

ICS IV line sterna 

kanan. 

 

Saat melakukan 

auskultasi, bunyi 

jantung I bunyi tunggal, 

irama regular, terdengar 

keras (lub) dan bunyi 

jantung II: saat 

didengar/ auskultasi 

terdengar bunyi 

tunggal, irama regular, 

terdengar keras (dub), 

tidak ada bunyi jantung 

tambahan. 

 

8. Sistem Pencernaan 

 

 

 

 

 

 

 

Status nutrisi 

Pasien baru BAB 1x 

dengan frekuensi lunak, 

diet pasien lunak 

(BTKTP), nafsu makan 

pasien menurun, porsi 

makan pasien tidak 

habis 

 

Sebelum sakit 

BB : 68kg 

TB : 165cm 

IMT: 24,9 (BB normal) 

 

Sesudah sakit 

BB : 48kg 

TB : 165cm 

IMT : 17,6 (BB kurang) 

 

Pasien baru BAB 1x 

dengan frekuensi lunak, 

diet pasien lunak 

(BTKTP), nafsu makan 

pasien menurun, porsi 

makan pasien tidak 

habis 

 

Sebelum sakit 

BB : 48kg 

TB : 161cm 

IMT : 18,9 (BB normal) 

 

Sesudah sakit 

BB : 42kg 

TB : 161cm 

IMT : 16,6 (BB kurang) 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdomen 

a. Inspeksi 

 

 

 

 

 

 

b. Auskultasi 

 

c. Palpasi 

 

 

 

 

 

Pada saat melakukan 

inspeksi, bentuk 

simetris, tidak ada 

bayangan vena, tidak 

ada benjolan / massa, 

tidak ada luka operasi 

 

Peristaltik usus 8x/mnt 

 

Pada saat melakukan 

palpasi, tidak ada nyeri 

tekan, tidak ada massa, 

tidak ada pembesaran 

hepar, lien, ginjal 

 

Pada saat melakukan 

inspeksi, bentuk 

simetris, tidak ada 

bayangan vena, tidak 

ada benjolan / massa, 

tidak ada luka operasi 

 

Peristaltik usus 8x/mnt 

 

Pada saat melakukan 

palpasi, tidak ada nyeri 

tekan, tidak ada massa, 

tidak ada pembesaran 

hepar, lien, ginjal 
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NO Pemeriksaan Pasien 1 Pasien 2 
 d. Perkusi Pada saat melakukan 

perkusi, tidak ada nyeri 

ketuk di ginjal 

 

Pada saat melakukan 

perkusi, tidak ada nyeri 

ketuk di ginjal 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syaraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan syaraf kranial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory panjang, 

perhatian dapat 

mengulang, bahasa baik, 

kognisi baik, orientasi 

pada orang, tempat dan 

waktu, saraf sensori 

pada nyeri tusuk, suhu, 

sentuhan, tidak ada 

keluhan pusing, ada 

gangguan pola tidur, 

istirahat tidur hanya 

kurang lebih 3 jam 

 

 

I. Pasien dapat 

membedakan bau 

minyak kayu 

putih 

II. Pasien dapat 

melihat dengan 

jelas dengan jarak 

30cm 

III. Pasien dapat 

mengikuti 

gerakan pensil ke 

kanan dan ke kiri 

IV. Pasien dapat 

melihat ke bawah 

dan ke samping 

V. Pasien dapat 

menggerakkan 

rahang 

VI. Pasien dapat 

melihat ke kanan 

dan ke kiri 

VII. Pasien dapat 

merasakan 

makanan 

VIII. Pasien dapat 

mendengar 

dengan jelas 

IX. Pasien dapat 

mengunyah 

X. Pasien dapat 

menelan 

Memory panjang, 

perhatian dapat 

mengulang, bahasa 

baik, kognisi baik, 

orientasi pada orang, 

tempat dan waktu, saraf 

sensori pada nyeri 

tusuk, suhu, sentuhan, 

tidak ada keluhan 

pusing, ada gangguan 

pola tidur, istirahat tidur 

hanya kurang lebih 3 

jam 

 

I. Pasien dapat 

membedakan bau 

minyak kayu 

putih 

II. Pasien dapat 

melihat dengan 

jelas dengan 

jarak 30cm 

III. Pasien dapat 

mengikuti 

gerakan pensil ke 

kanan dan ke kiri 

IV. Pasien dapat 

melihat ke bawah 

dan ke samping 

V. Pasien dapat 

menggerakkan 

rahang 

VI. Pasien dapat 

melihat ke kanan 

dan ke kiri 

VII. Pasien dapat 

merasakan 

makanan 

VIII. Pasien dapat 

mendengar 

dengan jelas 

IX. Pasien dapat 

mengunyah 

X. Pasien dapat 

menelan 
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  XI. Pasien dapat 

menggerakkan 

kepala 

XII. Pasien dapat 

mengeluarkan 

lidahnya 

 

XI. Pasien dapat 

menggerakkan 

kepala 

XII. Pasien dapat 

mengeluarkan 

lidahnya 

11. Perkemihan Tidak ada keluhan 

kencing, kemampuan 

berkemih menggunakan 

pispot, produksi urine 

ml/hari, tidak ada 

pembesaran dan nyeri 

tekan di kandung kemih 

 

Tidak ada keluhan 

kencing, kemampuan 

berkemih spontan, 

produksi urine ml/hari, 

tidak ada pembesaran 

dan nyeri tekan di 

kandung kemih 

12. Muskuloskletal dan 

Integumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian risiko decubitus 

a. Persepsi sensori 

b. Kelembaban 

c. Aktivitas 

d. Mobilisasi 

e. Nutrisi 

f. Gesekan dan pergeseran 

Pergerakan sendi bebas, 

tidak ada kelainan 

ekstremitas, tulang 

belakang, tidak ada 

fraktur, tidak ada 

terpasang fraksi / spalk / 

gips, turgor kulit baik, 

kulit ikterik, tidak ada 

luka 

 

 

Low risk 

Nilai : 4 

Nilai : 4 

Nilai : 3 

Nilai : 4 

Nilai : 2 

Nilai : 3 

Pergerakan sendi bebas, 

tidak ada kelainan 

ekstremitas, tulang 

belakang, tidak ada 

fraktur, tidak ada 

terpasang fraksi / spalk / 

gips, turgor kulit baik, 

kulit ikterik, tidak ada 

luka 

 

 

Low risk 

Nilai : 4 

Nilai : 4 

Nilai : 3 

Nilai : 4 

Nilai : 2 

Nilai : 3 

 

13. Endokrin Tidak ada pembesaran 

kelenjar tyroid, kelenjar 

getah bening, tidak 

mengalami 

hipoglikemia / 

hiperglikemia, tidak ada 

luka gangren 

 

Tidak ada pembesaran 

kelenjar tyroid, kelenjar 

getah bening, tidak 

mengalami 

hipoglikemia / 

hiperglikemia, tidak ada 

luka gangren 

14. 

 

 

 

 

 

 

Skala morse 

a. Riwayat jatuh yang 

baru atau 3 bulan 

terakhir 

b. Diagnosa sekunder 

lebih dari 1 diagnosa 

c. Menggunakan alat 

Kategori rendah 

Skor : 0 

 

 

Skor : 15 

 

Skor : 0 

Kategori rendah 

Skor : 0 

 

 

Skor : 15 

 

Skor : 0 
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 bantu 

d. Menggunakan IV atau 

cateter 

e. Kemampuan berjalan 

f. Status mental 

 

Skor : 0 

 

Skor : 0 

Skor : 0 

 

Skor : 0 

 

Skor : 0 

Skor : 0 

15. Psikososial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritual 

Persepsi pasien terhadap 

penyakitya adalah 

cobaan tuhan, ekspresi 

pasien terhadap 

penyakitnya adalah 

gelisah, reaksi saat 

interaksi cukup 

kooperatif, dan tidak ada 

gangguan konsep diri 

 

Sebelum sakit pasien 

sering beribadah, setelah 

sakit pasien kadang-

kadang beribadah 

 

Persepsi pasien 

terhadap penyakitya 

adalah cobaan tuhan, 

ekspresi pasien terhadap 

penyakitnya adalah 

gelisah, reaksi saat 

interaksi cukup 

kooperatif, dan tidak 

ada gangguan konsep 

diri 

Sebelum sakit pasien 

sering beribadah, 

setelah sakit pasien 

kadang-kadang 

beribadah 

 

16. Personal Hygiene Pasien mandi 1x sehari, 

belum ada keramas, 

belum ada memotong 

kuku, tidak merokok, 

tidak minum alkohol, 

mengganti pakaian 1x 

sehari, belum ada sikat 

gigi 

 

Pasien mandi 1x sehari, 

belum ada keramas, 

belum ada memotong 

kuku, tidak merokok, 

tidak minum alkohol, 

mengganti pakaian 1x 

sehari, belum ada sikat 

gigi 

 

17. Pemeriksaan Penunjang Hasil Lab  

Tanggal 04/05/19 

Leukosit:10.44 10^3/µL 

Eritrosit : 4.19 10^6/µL 

Hb : 12.2 g/dL 

Ht : 37.1 % 

 

Hasil Lab  

Tanggal 08/05/19 

Leukosit:12.71 10^3/µL 

Eritrosit : 5.03 10^6/µL 

Hb : 15.0 g/dL 

Ht : 44.4 % 

 

18. Obat yang diterima Nama obat : ranitidine 

Kandungan obat : 

ranitidine HCI 

Sediaan : ampul 

Kekuatan : ml 

Dosis : 2x1ml 

Rute pemberian : IV 

 

Nama obat : ranitidine 

Kandungan obat : 

ranitidine HCI 

Sediaan : ampul 

Kekuatan : ml 

Dosis : 2x1ml 

Rute pemberian : IV 
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B. Diagnosa Keperawatan 

Tabel 4.3 

Daftar Diagosa Keperawatan Berdasarkan Prioritas pada Pasien dengan TB Paru 

di Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

No 

Urut 

Pasien 1 Pasien 2 

Hari/ 

Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan 

(kode SDKI) 

Hari/Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa 

Keperwatan 

(kode SDKI) 
1 Kamis, 9 mei 

2019 

Bersihan jalan napas 

tidak efektif b/d 

hipersekresi jalan 

napas (D.0001) 

DS :  

- Pasien 

mengatakan 

sesak napas 

- Pasien 

mengatakan 

batuk berdahak 

DO : 

- RR : 28x/mnt 

- Pola napas : 

takipneu 

- Terdengar ronchi 

- Terdapat sputum 

berwarna putih 

kekuningan 

- Terpasang nasal 

kanul 3lpm 

 

Kamis, 9 mei 

2019 

Pola nafas tidak 

efektif b/d Hambatan 

upaya nafas 

(D.0005) 

DS : 

- Pasien 

mengatakan 

sesak napas 

DO : 

- RR : 25x/mnt 

- Terpasang nasal 

kanul 3lpm 

- Pola napas : 

takipneu 

2 Kamis, 9 mei 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defisit nutrisi b/d 

kurangnya asupan 

makanan (D.0019) 

DS : 

- Pasien 

mengatakan tidak 

nafsu makan 

DO : 

Sebelum sakit 

- BB : 68kg 

- TB : 165cm 

 

Sesudah sakit 

- BB : 48kg 

- TB : 165cm 

Kamis, 9 mei 

2019 

Defisit nutrisi b/d 

kurangnya asupan 

makanan (D.0019) 

DS : 

- Pasien 

mengatakan tidak 

nafsu makan 

DO : 

Sebelum sakit 

- BB : 48kg 

- TB : 161cm 

 

Sesudah sakit 

- BB : 42kg 

- TB : 161cm 
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 Hari/ 

Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan 

(kode SDKI) 

Hari/ 

Tanggal 

ditemukan 

Diagnosa 

Keperawatan 

(kode SDKI) 
3 Kamis, 9 mei 

2019 

Gangguan pola tidur 

b/d hambatan 

lingkungan (D.0055) 

DS : 

- Pasien 

mengatakan sulit 

tidur akibat 

sesak nafas 

- Pasien 

mengatakan 

mudah terbangun 

ketika ada suara 

bising 

DO : 

- Pasien terlihat 

mengantuk 

- Pasien terlihat 

gelisah 

 

Kamis, 9 mei 

2019 

Gangguan pola tidur 

b/d hambatan 

lingkungan (D.0055) 

DS : 

- Pasien 

mengatakan sulit  

tidur akibat sesak 

nafas 

- Pasien 

mengatakan 

mudah terbangun 

ketika ada suara 

bising 

DO : 

- Pasien terlihat 

mengantuk 

- Pasien terlihat 

gelisah 

 

C. Intervensi 

Tabel 4.4 

Intervensi Keperawatan Pasien 1 dengan TB Paru di Ruang Seruni  

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Hari/ 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

(SIKI) 
Kamis, 9 

mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bersihan jalan 

napas tidak 

efektif b/d 

hipersekresi 

jalan napas 

(D.0001) 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24jam maka 

bersihan jalan napas 

meningkat dengan 

kriteria hasil : 

- Batuk efektif 

meningkat 

- Produksi sputum 

menurun 

- Frekuensi napas 

membaik 

(16-20x/mnt) 

- Pola napas membaik 

(L.01001) 

Manajemen jalan 

napas (I.01011) 

1.1 Monitor pola 

napas 

1.2 Monitor bunyi 

napas tambahan 

1.3 Monitor sputum 

1.4 Posisikan semi-

fowler atau fowler 

1.5 Berikan oksigen 

1.6 Ajarkan teknik 

batuk efektif 

1.7 Berikan nebulizer 

Pemantauan respirasi 

(I. 01014) 

1.8 Monitor RR 
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Hari/ 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

(SIKI) 
Kamis, 9 

mei 2019 

 

2) Defisit nutrisi 

b/d 

ketidakmampuan 

mencerna 

makanan 

(D.0019) 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24jam maka 

status nutrisi membaik 

dengan kriteria hasil : 

- Porsi makanan yang 

dihabiskan meningkat 

- Frekuensi makan 

membaik ( ½ -1 porsi) 

- Nafsu makan 

membaik (L.03030) 

Manajemen 

nutrisi (I.03119) 

2.1 Identifikasi status 

nutrisi 

2.2 Identifikasi alergi 

dan intoleransi 

makanan 

2.3 Monitor berat 

badan 

2.4 Kolaborasi dengan 

ahli gizi untuk 

menentukan 

jumlah kalori dan 

jenis nutrien jika 

di butuhkan 

Edukasi diet (I. 12369) 

2.5 Jelaskan tujuan 

kepatuhan diet 

terhadap kesehatan 

Pemantaun Nutrisi 

(I. 03123) 

2.6 Monitor mual dan 

muntah 

Pemberian Obat 

Intravena (I. 02065) 

2.7 Monitor tanda 

vital 

2.8 Jelaskan jenis 

obat, alasan 

pemberian 

 3) Gangguan pola 

tidur b/d proses 

penyakit 

(D.0055) 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24jam maka 

pola tidur membaik 

dengan kriteria hasil : 

- Keluhan sulit tidur 

membaik 

- Keluhan pola tidur 

membaik (6-8jam) 

(L.05045) 

 

Dukungan tidur (I. 

05174) 

3.1 Identifikasi pola 

aktivitas dan tidur 

3.2 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur 

3.3 Modifikasi 

lingkungan 

Terapi Relaksasi 

(I. 09326) 

3.4 Anjurkan 

mengambil posisi 

nyaman 

3.5 Demonstrasi kan 

dan latih teknik 

relaksasi (mis. 

napas dalam) 

 



36 

 

 

 

Tabel 4.5 

Intervensi Keperawatan Pasien 2 dengan TB Paru di Ruang Seruni 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Hari/ 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

(SIKI) 
Kamis, 9 

mei 2019 

 

 

 

 

 

1) Pola nafas tidak 

efektif b/d 

Hambatan upaya 

nafas (D.0005) 

 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24jam maka 

pola napas membaik 

dengan kriteria hasil : 

- Frekuensi napas 

membaik  

(16-20x/mnt)  

(L. 01004) 

Manajemen jalan napas 

(I.01011) 

1.1 Monitor pola napas 

1.2 Monitor bunyi 

napas tambahan 

1.3 Posisikan semi-

fowler atau fowler 

1.4 Berikan oksigen 

Pemantauan respirasi 

(I. 01014) 

1.5 Monitor RR 

2) Defisit nutrisi 

b/d 

ketidakmampuan 

mencerna 

makanan 

(D.0019) 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24jam maka 

status nutrisi membaik 

dengan kriteria hasil : 

- Porsi makanan yang 

dihabiskan meningkat 

- Frekuensi makan 

membaik (1/2 porsi) 

- Nafsu makan 

membaik (L.03030) 

Manajemen 

nutrisi (I.03119) 

2.1 Identifikasi status 

nutrisi 

2.2 Identifikasi alergi 

dan intoleransi 

makanan 

2.3 Monitor berat 

badan 

2.4 Kolaborasi dengan 

ahli gizi untuk 

menentukan jumlah 

kalori dan jenis 

nutrien jika di 

butuhkan 

Edukasi diet (I. 12369) 

2.5 Jelaskan tujuan 

kepatuhan diet 

terhadap kesehatan 

Pemantaun Nutrisi 

(I. 03123) 

2.6 Monitor mual dan 

muntah 

Pemberian Obat 

Intravena (I. 02065) 

2.7 Monitor tanda vital 

2.8 Jelaskan jenis obat, 

alasan pemberian 

 

 

 

 

 

 

3) Gangguan pola 

tidur b/d proses 

penyakit 

(D.0055) 

 

 

Setelah dilakukan 

intervensi keperawatan 

selama 3x24jam maka 

pola tidur membaik 

dengan kriteria hasil : 

- Keluhan sulit tidur  

Dukungan tidur 

(I. 05174) 

.1 Identifikasi pola 

aktivitas dan tidur 

.2 Identifikasi faktor 

pengganggu tidur 
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Hari/ 

Tanggal 

Diagnosa 

Keperawatan 

Tujuan dan Kriteria 

Hasil 

Perencanaan 

(SIKI) 
Kamis, 9 

mei 2019 

 

 membaik 

- Keluhan pola tidur 

membaik (6-8jam) 

(L.05045) 

.3 Modifikasi 

lingkungan 

Terapi Relaksasi 

(I. 09326) 

.4 Anjurkan 

mengambil posisi 

nyaman 

.5 Demonstrasi kan 

dan latih teknik 

relaksasi (mis. 

napas dalam) 

 

 

D. Implementasi 

Tabel 4.6 

Implementasi Keperawatan Pasien 1 dengan TB Paru di Ruang Seruni  

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

9 Mei 2019 

Jam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Memposisikan semi-fowler 

atau fowler 

1.8 Memonitor RR 

1.5 Memberikan oksigen 

 

1.1 Memonitor pola napas 

 

1.2 Memonitor bunyi napas 

tambahan 

 

1.7 Memberikan nebulizer 

 

 

 

1.6 Mengajarkan batuk efektif 

 

1.3 Memonitor sputum 

 

2.7 Memonitor TTV 

 

 

 

2.8 Menjelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

 

Pasien di posisikan fowler 

 

Didapatkan hasil RR : 28x/mnt 

Pasien terpasang nasal kanul 

3lpm 

Setelah dilakukan inspeksi pola 

napas pasien takpinea 

Setelah di lakukan auskultasi 

bunyi napas tambahan pasien 

ronchi 

Pasien diberikan nebulizer 

selama 15 menit dengan obat 

combivent, pasien mengatakan 

belum bisa batuk 

Pasien mengatakan sudah 

mengerti cara batuk efektif 

Terdapat sputum berwarna putih 

kekuningan 

TD : 120/60mmHg 

N : 100x/mnt 

RR : 28x/mnt 

T : 36,4 C 

Pasien di berikan injeksi 

ranitidine melalui IV. Ranitidine 

digunakan untuk mengurangi  
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

9 Mei 2019 

Jam  

 

 

2.3 Memonitor berat badan 

 

 

2.1 Mengidentifikasi status nutrisi 

 

 

2.4 Mengkolaborasi dengan ahli 

gizi untuk menentukan jumlah 

kalori dan jenis nutrien jika di 

butuhkan 

2.2 Mengidentifikasi alergi 

makanan 

 

3.1 Mengidentifikasi pola 

aktivitas dan tidur 

masalah asam lambung tinggi 

Pasien mengalami penurunan 

berat badan dari 58kg menjadi 

48kg 

Status nutrisi pasien buruk 

karena pasien tidak nafsu makan, 

hanya makan 5 sendok 

Pasien diberi diet BTKTP oleh 

ahli gizi 

 

 

Pasien mengatakan tidak ada 

terjadi tanda-tanda alergi 

makanan 

Pasien mengatakan tidak bisa 

tidur karena sesak napas 

 

Hari 2 

10 Mei 2019 

Jam  

1.4 Memposisikan semi-fowler 

atau fowler 

1.7 Memberikan nebulizer 

 

 

1.3 Memonitor sputum 

1.8 Memonitor RR 

2.6 Memonitor mual dan muntah 

 

2.5 Menjelaskan tujuan kepatuhan 

diet terhadap kesehatan 

 

 

2.7 Memonitor tanda-tanda vital 

 

 

 

2.8 Menjelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

 

3.5 Mengajarkan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

Pasien di posisikan fowler 

 

Pasien terlihat nyaman dan 

mengeluarkan batuk setelah 

diberikan nebulizer 

Terlihat sputum berkurang 

Didapatkan hasil 30x/mnt 

Pasien mengatakan mual ketika 

makan, pasien makan 5 sendok 

Perawat menjelaskan tentang 

porsi makanan yang harus di 

habiskan, pasien terlihat 

mengerti 

TD : 100/60mmHg 

N : 99x/mnt 

RR : 30x/mnt 

T : 36,0 C 

Pasien di berikan injeksi 

ranitidine melalui IV. Ranitidine 

digunakan untuk mengurangi 

masalah asam lambung tinggi 

Perawat mengajarkan tehnik 

relaksasi napas dalam, pasien 

terlihat nyaman 

 

Hari 3 

11 Mei 2019 

Jam 

 

 

 

1.4 Memposisikan semi-fowler 

atau fowler 

1.7 Memberikan nebulizer 

 

 

1.3 Memonitor sputum  

Pasien di posisikan fowler 

 

Pasien terlihat nyaman dan 

mengeluarkan batuk setelah 

diberikan nebulizer 

Terlihat sputum berkurang 



39 

 

 

 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 3 

11 Mei 2019 

Jam 

 

1.1 Memonitor pola napas 

 

1.2 Memonitor bunyi napas 

tambahan 

 

1.8 Memonitor RR 

3.3 Memodifikasi lingkungan 

 

 

 

3.5 Mengajarkan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

 

2.6 Memonitor mual dan muntah 

 

2.7 Memonitor TTV 

 

 

 

2.8 Menjelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

 

 

Setelah dilakukan inspeksi pola 

napas pasien takpinea 

Setelah di lakukan auskultasi 

bunyi napas tambahan pasien 

masih terdengar ronchi 

Didapatkan hasil RR : 27x/mnt 

Perawat menganjurkan pasien 

dan keluarga untuk sering 

membuka jendela di siang hari 

agar ada udara yang masuk 

Perawat mengajarkan tehnik 

relaksasi napas dalam, pasien 

terlihat nyaman 

Pasien mengatakan mual 

berkurang, pasien makan ½ porsi 

TD : 110/80mmHg 

N : 105x/mnt 

RR : 27x/mnt 

T : 35,9 C 

Pasien di berikan injeksi 

ranitidine melalui IV. Ranitidine 

digunakan untuk mengurangi 

masalah asam lambung tinggi 

 

Tabel 4.7 

Implementasi Keperawatan Pasien 2 dengan TB Paru di Ruang Seruni  

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

9 Mei 2019 

Jam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Memonitor TTV 

 

 

 

1.3 Memposisikan semi-fowler atau 

fowler 

1.4 Memberikan oksigen 

 

1.1 Memonitor pola napas 

 

 

1.2 Memonitor bunyi napas tambahan 

 

 

2.3 Memonitor berat badan 

TD : 110/70 mmHg 

N : 105x/mnt 

RR : 25x/mnt 

T : 36,5 C 

Pasien di posisikan 

fowler 

Pasien terpasang nasal 

kanul 3lpm 

Setelah dilakukan 

inspeksi pola napas 

pasien takpinea 

Setelah di lakukan 

auskultasi tidak ada 

bunyi napas tambahan 

Pasien mengalami  
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 1 

9 Mei 2019 

Jam  

 

 

2.1 Mengidentifikasi status nutrisi 

 

 

 

2.4 Mengkolaborasi dengan ahli gizi 

untuk menentukan jumlah kalori dan 

jenis nutrien jika di butuhkan 

2.2 Mengidentifikasi alergi makanan 

 

 

3.1 Mengidentifikasi pola aktivitas dan 

tidur 

 

2.8 Menjelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

penurunan berat badan 

dari 48kg menjadi 42kg 

Status nutrisi pasien 

buruk karena pasien tidak 

nafsu makan, hanya 

makan 2 sendok 

Pasien diberi diet 

BTKTP oleh ahli gizi 

 

Pasien mengatakan tidak 

ada terjadi tanda-tanda 

alergi makanan 

Pasien mengatakan tidak 

bisa tidur karena sesak 

napas 

Pasien di berikan injeksi 

ranitidine melalui IV. 

Ranitidine digunakan 

untuk mengurangi 

masalah asam lambung 

tinggi 

 

Hari 2 

10 Mei 2019 

Jam  

1.5 Memonitor RR 

 

1.1 Memonitor pola napas 

 

 

2.6 Memonitor mual dan muntah 

 

 

2.5 Menjelaskan tujuan kepatuhan diet 

terhadap kesehatan 

 

 

2.7 Memonitor tanda-tanda vital 

 

 

 

2.8 Menjelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

 

 

 

3.5 Mengajarkan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

Didapatkan hasil RR : 

25x/mnt 

Setelah dilakukan 

inspeksi pola napas 

pasien takpinea 

Pasien mengatakan mual 

ketika makan, makan 1 

sendok 

Perawat menjelaskan 

tentang porsi makanan 

yang harus di habiskan, 

pasien terlihat mengerti 

TD : 110/70 mmHg 

N : 95x/mnt 

RR : 25x/mnt 

T : 36,3 C 

Pasien di berikan injeksi 

ranitidine melalui IV. 

Ranitidine digunakan 

untuk mengurangi 

masalah asam lambung 

tinggi 

Perawat mengajarkan 

tehnik relaksasi napas 

dalam, pasien terlihat 

nyaman 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Tindakan Keperawatan Evaluasi 

Hari 3 

11 Mei 2019 

Jam  

1.3 Posisikan semi-fowler atau fowler 

 

1.5 Monitor RR 

 

1.1 Monitor pola napas 

 

 

3.3 Memodifikasi lingkungan 

 

 

 

 

3.5 Mengajarkan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

 

 

2.6 Memonitor mual dan muntah 

 

 

2.7 Memonitor TTV 

 

 

 

2.8 Menjelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

Pasien di posisikan 

fowler 

Didapatkan hasil RR : 

20x/mnt 

Setelah dilakukan 

inspeksi pola napas 

pasien normal 

Perawat menganjurkan 

pasien dan keluarga 

untuk sering membuka 

jendela di siang hari agar 

ada udara yang masuk 

Perawat mengajarkan 

tehnik relaksasi napas 

dalam, pasien terlihat 

nyaman 

Pasien mengatakan mual 

berkurang, pasien makan 

½ porsi 

TD : 110/70 mmHg 

N : 105x/mnt 

RR : 25x/mnt 

T : 36,5 C 

Pasien di berikan injeksi 

ranitidine melalui IV. 

Ranitidine digunakan 

untuk mengurangi 

masalah asam lambung 

tinggi 

 

 

E. Evaluasi  

Tabel 4.8 

Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien 1 dengan TB Paru Di Ruang Seruni 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 

 

 

 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

S: Pasien mengatakan sesak napas 

O: - RR : 28x/mnt 

- Pasien merasa nyaman setelah 

diberikan nebulizer dan latihan 

batuk efektif 

- Terpasang nasal kanul 3lpm 

- Masih terdapat sputum 
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Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

- Pola napas : takipnea 

- Masih terdengar ronchi 

A: Masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1.3 Monitor sputum 

1.4 Posisikan semi-fowler atau fowler 

1.7 Berikan nebulizer 

 

S: Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan, makan hari ini hanya 5 sendok 

O: Terjadi penurunan BB setelah sakit 

menjadi 48kg 

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.5 Jelaskan tujuan kepatuhan diet 

terhadap kesehatan 

2.6 Monitor mual dan muntah 

2.7 Monitor tanda-tanda vital 

2.8 Jelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

S : Pasien mengatakan sulit tidur akibat 

sesak 

O :  -   Pasien terlihat gelisah 

- Pasien terlihat mengantuk 

A : Masalah gangguan pola tidur belum 

teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

3.5 Demonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

Hari 2 

 

 

 

 

 

 

 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Pasien mengatakan masih sesak napas 

O: - RR : 30x/mnt 

- Klien merasa nyaman setelah 

diberikan nebulizer 

- Terpasang nasal kanul 3lpm 

- Terlihat sputum berkurang 

A: Masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif belum teratasi 

P: Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor pola napas 

1.2 Monitor bunyi napas tambahan 

1.3 Posisikan semi-fowler atau fowler 

1.4 Berikan oksigen 

1.7 Berikan nebulizer 

1.8 Monitor RR 
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Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 2 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

S: Pasien mengatakan masih mual 

O: Pasien hanya makan 5 sendok 

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.6 Monitor mual dan muntah 

2.7 Monitor tanda vital 

2.8 Jelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

S : Pasien mengatakan merasa nyaman 

setelah diajarkan tehnik relaksasi napas 

dalam, namun masih sulit tidur 

O :  Pasien terlihat gelisah 

A : Masalah gangguan pola tidur belum 

teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

3.3 Modifikasi lingkungan 

3.5 Demonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

 

Hari 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: Pasien mengatakan masih sesak napas 

O: - RR : 27x/mnt 

- Klien merasa nyaman setelah 

diberikan nebulizer 

- Terpasang nasal kanul 3lpm 

- Terlihat sputum berkurang 

- Terlihat batuk berkurang 

- Pola napas : takipnea 

- Masih terdengar ronchi 

A: Masalah bersihan jalan napas tidak 

efektif teratasi sebagian 

P: Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor pola napas 

1.2 Monitor bunyi napas tambahan 

1.3 Posisikan semi-fowler atau fowler 

1.4 Berikan oksigen 

1.7 Berikan nebulizer 

1.8 Monitor RR 

 

S: Pasien mengatakan mual berkurang, 

pasien makan ½ porsi 

O: Terlihat pasien lahap makan 

A: Masalah defisit nutrisi teratasi 

P : Hentikan intevensi 
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Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 3 

 

DX 3 S : Pasien mengatakan tidak bisa tidur 

hari ini karena sesak 

O :  Pasien terlihat mengantuk 

A : Masalah gangguan pola tidur belum 

teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

3.3 Modifikasi lingkungan 

3.5 Demonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

 

 

Tabel 4.9 

Evaluasi Asuhan Keperawatan Pasien 2 dengan TB Paru Di Ruang Seruni 

RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. 

Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

 

 

 

 

 

 

 

S : Pasien mengatakan sesak napas 

O :   -  RR : 25x/mnt 

- Terpasang nasal kanul 3lpm 

- Pola napas : takipneu 

A : Masalah pola napas tidak efektif 

belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor pola napas 

1.5 Monitor RR 

 

S: Pasien mengatakan tidak nafsu 

makan, makan hari ini hanya 2 sendok 

O: Terjadi penurunan BB menjadi 42kg 

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.5 Jelaskan tujuan kepatuhan diet 

terhadap kesehatan 

2.6 Monitor mual dan muntah 

2.7 Monitor tanda-tanda vital 

2.8 Jelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

S : Pasien mengatakan sulit tidur akibat 

sesak 

O :  Pasien terlihat mengantuk 

A : Masalah gangguan pola tidur belum 

teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

3.5 Demonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 
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Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX 3 

S : Pasien mengatakan masih sesak 

napas 

O :   -  RR : 25x/mnt 

- Terpasang nasal kanul 3lpm 

- Pola napas : takipneu 

A : Masalah pola napas tidak efektif 

belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

1.1 Monitor pola napas 

1.3 Posisikan semi-fowler atau fowler 

1.5 Monitor RR 

 

S: Pasien mengatakan tidak nafsu makan 

karena mual 

O: - Pasien terlihat tidak nafsu makan 

- Pasien makan hanya 1 sendok 

A: Masalah defisit nutrisi belum teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

2.6 Monitor mual dan muntah 

2.7 Monitor tanda-tanda vital 

2.8 Jelaskan jenis obat, alasan 

pemberian 

 

S : Pasien mengatakan merasa nyaman 

setelah diajarkan tehnik relaksasi napas 

dalam, namun masih sulit tidur 

O :  Pasien terlihat gelisah 

A : Masalah gangguan pola tidur belum 

teratasi 

P : Lanjutkan intervensi 

3.3 Modifikasi lingkungan 

3.5 Demonstrasikan dan latih teknik 

relaksasi (mis. napas dalam) 

 

Hari 3 

 

 

 

 

 

 

DX 1 

 

 

 

 

 

 

DX 2 

 

 

 

 

 

 

S : Pasien mengatakan sudah tidak sesak 

napas 

O :  RR : 20x/mnt 

A : Masalah pola napas tidak efektif 

teratasi 

P : Hentikan intervensi 

 

S: Pasien mengatakan mual berkurang, 

pasien makan ½ porsi 

O: Terlihat pasien lahap makan 

A: Masalah defisit nutrisi teratasi 

P : Hentikan intevensi 
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Hari Ke Diagnosa Keperawatan Evaluasi (SOAP) 

Hari 3 DX 3 S : Pasien mengatakan merasa nyaman 

setelah diajarkan tehnik relaksasi napas 

dalam, klien sudah bisa tidur 5-6jam 

O :  Pasien terlihat mengantuk 

A : Masalah gangguan pola tidur teratasi  

P : Hentikan intevensi 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1. Pasien 1 : Tn. M 

4.2.1.1 Diagnosa 1 : Bersihan jalan napas tidak efektif 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa 

keperawatan pertama pada pasien 1 yaitu bersihan jalan napas tidak 

efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas. Hal ini sesuai 

dengan teori yang terdapat dalam buku SDKI dengan kriteria mayor 

dan minor yaitu batuk tidak efektif, sputum berlebih, terdapat suara 

ronchi, dan pola napas takipnea (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien 1 dengan diagnosa 

bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi 

jalan napas, penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan 

intervensi keperawatan selama 3x24jam, maka bersihan jalan napas 

meningkat dengan kriteria hasil : batuk efektif meningkat, produksi 

sputum menurun, frekuensi napas membaik (16-20x/mnt). Rencana 

asuhan keperawatan meliputi : monitor pola napas, monitor bunyi 

napas tambahan, monitor sputum, posisikan semi-fowler atau fowler, 

berikan oksigen, ajarkan teknik batuk efektif, berikan nebulizer, 

monitor RR (SIKI, 2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, maka bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan hipersekresi jalan napas teratasi sebagian sesuai 

dengan kriteria hasil : batuk efektif meningkat, produksi sputum 
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menurun, namun frekuensi napas belum membaik RR : 27x/mnt dan 

pola napas takipnea. 

4.2.1.2 Diagnosa 2 : Defisit nutrisi 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa 

keperawatan kedua pada pasien 1 yaitu defisit nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Hal ini sesuai dengan 

teori yang terdapat dalam buku SDKI dengan kriteria mayor dan 

minor yaitu berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal, 

nafsu makan menurun, dan cepat kenyang setelah makan (PPNI, 

2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien 1 dengan diagnosa 

defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna 

makanan, penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3x24jam, maka status nutrisi membaik dengan 

kriteria hasil : porsi makanan yang dihabiskan meningkat, frekuensi 

makan membaik (1/2 porsi), nafsu makan membaik. Rencana asuhan 

keperawatan meliputi : identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi 

dan intoleransi makanan, monitor berat badan, kolaborasi dengan ahli 

gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien jika di 

butuhkan, jelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap kesehatan, monitor 

mual dan muntah, monitor tanda vital, jelaskan jenis obat dan alasan 

pemberian (SIKI, 2018) 
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Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, maka defisit nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan mencerna makanan teratasi sesuai dengan 

kriteria hasil : porsi makanan yang dihabiskan meningkat, frekuensi 

makan membaik (1/2 porsi), nafsu makan membaik. 

4.2.1.3 Diagnosa 3 : Gangguan pola tidur 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa 

keperawatan ketiga pada pasien 1 yaitu gangguan pola tidur 

berhubungan dengan hambatan lingkungan. Hal ini sesuai dengan 

teori yang terdapat dalam buku SDKI dengan kriteria mayor dan 

minor yaitu mengeluh sulit tidur, mengeluh tidak puas tidur, mengeluh 

pola tidur berubah, dan mengeluh istirahat tidak cukup (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien 1 dengan diagnosa 

gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, 

penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3x24jam, maka pola tidur membaik dengan 

kriteria hasil : keluhan sulit tidur membaik, keluhan pola tidur 

membaik (6-8jam). Rencana asuhan keperawatan meliputi: 

identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu 

tidur, modifikasi lingkungan, anjurkan mengambil posisi nyaman, 

demonstrasikan dan latih teknik relaksasi (mis. napas dalam) (SIKI, 

2018). 
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Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, maka gangguan pola tidur 

berhubungan dengan hambatan lingkungan belum teratasi karena 

pasien sulit tidur karena sesak napas, posisi pasien fowler tidak bisa 

baring, pasien terlihat gelisah. 

4.2.2. Pasien 2 

4.2.2.1 Diagnosa 1 : Pola napas tidak efektif 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa 

keperawatan pertama pada pasien 2 yaitu pola napas tidak efektif 

berhubungan dengan hambatan upaya napas. Hal ini sesuai dengan 

teori yang terdapat dalam buku SDKI dengan kriteria mayor dan 

minor yaitu pola napas takipnea, fase ekspirasi memanjang (PPNI, 

2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien 2 dengan diagnosa 

pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, 

penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3x24jam, maka pola napas membaik dengan 

kriteria hasil : frekuensi napas membaik (16-20x/mnt). Rencana 

asuhan keperawatan meliputi: monitor pola napas, monitor bunyi 

napas tambahan, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan oksigen, 

pemantauan respirasi, monitor RR (SIKI, 2018). 

Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, maka  pola napas tidak efektif 
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berhubungan dengan hambatan upaya napas teratasi sesuai dengan 

kriteria hasil : frekuensi napas membaik (16-20x/mnt). 

4.2.2.2 Diagnosa 2 : Defisit nutrisi 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa 

keperawatan kedua pada pasien 2 yaitu defisit nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Hal ini sesuai dengan 

teori yang terdapat dalam buku SDKI dengan kriteria mayor dan 

minor yaitu berat badan menurun minimal 10% dibawah rentang ideal, 

nafsu makan menurun, dan cepat kenyang setelah makan (PPNI, 

2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien 2 dengan diagnosa 

defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna 

makanan, penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3x24jam, maka status nutrisi membaik dengan 

kriteria hasil : porsi makanan yang dihabiskan meningkat, frekuensi 

makan membaik (1/2 porsi), nafsu makan membaik. Rencana asuhan 

keperawatan meliputi : identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi 

dan intoleransi makanan, monitor berat badan, kolaborasi dengan ahli 

gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien jika di 

butuhkan, jelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap kesehatan, monitor 

mual dan muntah, monitor tanda vital, jelaskan jenis obat dan alasan 

pemberian (SIKI, 2018) 
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Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, maka defisit nutrisi berhubungan 

dengan ketidakmampuan mencerna makanan teratasi sesuai dengan 

kriteria hasil : porsi makanan yang dihabiskan meningkat, frekuensi 

makan membaik (1/2 porsi), nafsu makan membaik. 

4.2.2.3 Diagnosa 3 : Gangguan pola tidur 

Pada saat pengkajian hari pertama didapatkan diagnosa 

keperawatan ketiga pada pasien 2 yaitu gangguan pola tidur 

berhubungan dengan hambatan lingkungan. Hal ini sesuai dengan 

teori yang terdapat dalam buku SDKI dengan kriteria mayor dan 

minor yaitu mengeluh sulit tidur, mengeluh tidak puas tidur, mengeluh 

pola tidur berubah, dan mengeluh istirahat tidak cukup (PPNI, 2016). 

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien 2 dengan diagnosa 

gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan, 

penulis mencantumkan tujuan setelah dilakukan intervensi 

keperawatan selama 3x24jam, maka pola tidur membaik dengan 

kriteria hasil : keluhan sulit tidur membaik, keluhan pola tidur 

membaik (6-8jam). Rencana asuhan keperawatan meliputi: 

identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu 

tidur, modifikasi lingkungan, anjurkan mengambil posisi nyaman, 

demonstrasikan dan latih teknik relaksasi (mis. napas dalam) (SIKI, 

2018). 
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Hasil evaluasi yang didapatkan setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 3x24 jam, maka gangguan pola tidur 

berhubungan dengan hambatan lingkungan teratasi sesuai dengan 

kriteria hasil : keluhan sulit tidur membaik, keluhan pola tidur 

membaik (6-8jam). 

4.2.3. Perbandingan Pasien 1 dan Pasien 2 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan penulis, penulis menemukan 

1 perbedaan diagnosa antara pasien 1 dan pasien 2, yaitu pada pasien 

1 ditemukan diagnosa keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Bersihan jalan napas tidak 

efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi 

jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Sesuai 

panduan SDKI data objektif pada pasien 1 adalah batuk tidak efektif, 

sputum berlebih, terdengar ronkhi, frekuensi napas berubah menjadi 

28x/mnt, dan pola napas berubah menjadi takipnea. Sedangkan pada 

pasien 2 ditemukan diagnosa pola napas tidak efektif berhubungan 

dengan hambatan upaya napas. Pola napas tidak efektif adalah 

inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. 

Sesuai dengan panduan SDKI data objektif pada pasien 2 adalah pola 

napas takipnea, dan penyebab hambatan upaya napasnya adalah nyeri 

saat bernapas. 

Menurut asumsi penulis, pasien 1 mempunyai kebiasaan merokok 

sesuai dengan teori Chang,2010 yaitu setiap batang mengandung 



54 

 

 

 

ribuan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan 

maupun kerusakan paru. Kandungan tembakau pada rokok juga 

merangsang inflamasi/peradangan, dapat merusak jaringan pernafasan 

dan juga dapat merangsang produksi sputum sehingga menyebabkan 

sumbatan pada saluran nafas. Akibat produksi sputum berlebih 

menyebabkan proses pembersihan silia tidak berjalan lancar sehingga 

sputum tertimbun dan menyebabkan bersihan jalan nafas tidak efektif. 

Sedangkan pada pasien 2 sering mengeluh sesak napas, saat dikaji 

pasien mempunyai riwayat asma sehingga pasien sering sulit bernapas 

dan pola napas tidak teratur yang menyebabkan pola napas tidak 

efektif. 

Pada diagnosa kedua pada pasien 1 dan pasien 2 ditemukan tidak 

ada perbedaan. Diagnosa yang muncul adalah defisit nutrisi 

berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Defisit 

nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

metabolisme. Sesuai dengan panduan SDKI data subjektifnya cepat 

kenyang setelah makan, nafsu makan menurun dan data objektifnya 

adalah berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. 

Pada pasien 1 mengalami penurunan berat badan dari 58kg menjadi 

48kg, pada pasien 2 mengalami penurunan berat badan dari 48kg 

menjadi 42kg. 

Menurut asumsi penulis, pasien 1 dan pasien 2 nafsu makannya 

menurun karena efek samping dari OAT seperti nyeri pada ulu hati, 
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mual, muntah, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, 

sehingga injeksi obat yang diberikan adalah ranitidine.  

Pada diagnosa ketiga ditemukan gangguan pola tidur berhubungan 

dengan hambatan lingkungan. Gangguan pola tidur adalah gangguan 

kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Sesuai 

dengan panduan SDKI data subjektifnya yaitu mengeluh sulit tidur, 

mengeluh tidak puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh 

istirahat tidak cukup. Pada pasien 1 dan 2 ditemukan perbedaan 

gangguan pola tidur, pasien 1 gangguan pola tidur hanya teratasi 

sebagian sedangkan pasien 2 sudah teratasi. 

Menurut asumsi penulis, pasien 1 mengeluh sulit tidur dikarenakan 

sesak napas bertambah menjadi 27x/mnt sehingga pasien tidak bisa 

baring, pasien terlihat sangat gelisah. Sedangkan pada pasien 2 sudah 

tidak sesak napas sehingga sudah bisa tidur dengan waktu kurang 

lebih 5-6jam. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil studi kasus asuhan keperawatan pada klien TB Paru di 

Ruang Seruni RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengkajian yang didapatkan dari pasien 1 dan pasien 2 berbeda pada 

diagnosa yang pertama, pada pasien 1 ditemukan keluhan sesak napas, batuk 

berdahak, terdapat sekret berwarna putih kekuningan, nafsu makan pasien 

menurun, terjadinya penurunan berat badan, dan pasien susah tidur, pasien 

terpasang nasal kanul 3lpm. Sedangkan pada pasien 2 ditemukan keluhan 

sesak napas, nafsu makan pasien menurun, terjadinya penurunan berat 

badan, dan pasien susah tidur, pasien terpasang nasal kanul 3lpm. 

2. Diagnosa keperawatan yang muncul oleh pasien 1 adalah gangguan 

pertukaran gas, defisit nutrisi, dan gangguan pola tidur. Sedangkan diagnosa 

yang didapat oleh pasien 2 adalah pola nafas tidak efektif, defisit nutrisi, dan 

gangguan pola tidur. 

3. Hasil yang diperoleh dari intervensi yang dilakukan oleh penulis, pada 

diagnosa bersihan jalan napas dan pola napas tidak efektif yaitu monitor 

pola napas, monitor bunyi napas tambahan, monitor sputum, posisikan semi-

fowler atau fowler, berikan oksigen, ajarkan teknik batuk efektif, berikan 

nebulizer, pemantauan respirasi, monitor RR. Hal ini bertujuan untuk 
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mengatasi terjadinya masalah pernafasan pada klien. Pada diagnosa kedua 

defisit nutrisi yaitu identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan 

intoleransi makanan, monitor berat badan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk 

menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien jika di butuhkan, jelaskan tujuan 

kepatuhan diet terhadap kesehatan, monitor mual dan muntah, monitor tanda 

vital, jelaskan jenis obat, dan alasan pemberian. Pada diagnosa ketiga 

gangguan pola tidur yaitu identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi 

faktor pengganggu tidur, modifikasi lingkungan, anjurkan mengambil posisi 

nyaman, demonstrasi kan dan latih teknik relaksasi (mis. napas dalam). 

4. Implementasi keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan yang telah 

penulis susun. Dalam proses implementasi yang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang dibuat, dan penulis tidak menemukan adanya perbedaan antara 

intervensi yang dibuat dengan implementasi yang dilakukan . 

5. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis pada kedua kasus dilakukan 

selama 3 hari perawatan oleh penulis. Hasil evaluasi pada pasien 1 

mengalami perubahan, pada diagnosa pertama bersihan jalan napas teratasi 

sebagian, pada diagnosa kedua defisit nutrisi teratasi, pada diagnosa ketiga 

gangguan pola tidur teratasi sebagian. Sedangkan pada pasien 2 semua 

diagnosa mengalami perubahan, pada diagnosa pertama, kedua, dan ketiga 

sudah teratasi. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Penulis 

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dapat menjadi acuan dan menjadi 

bahan pembanding pada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada 

pasien dengan TB Paru. 

5.2.2 Bagi Perawat Ruangan 

Studi kasus ini yang peneliti lakukan tentang asuhan keperawatan pada pasien 

dengan TB Paru di ruang Seruni RSUD AWS Samarinda dapat menjadi acuan 

bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan 

komprehensif. Peneliti juga memberikan saran agar perawat ruangan 

memberikan promosi kesehatan tentang TB Paru pada pasien dan keluarga 

agar dampak dari penyakit ini bisa di cegah lebih lanjut. 

5.2.3 Bagi Penulis Selanjutnya 

Hasil studi kasus ini dapat dijadikan data dasar untuk melakukan studi kasus 

selanjutnya. 
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