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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar belakang  

Kesehatan anak merupakan hal yang penting, mengingat anak 

merupakan generasi penerus bangsa yang meneruskan pembangunan 

bangsa ke arah lebih baik. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas 

dan sehat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor 

nutrisi dan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak dapat di 

pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain gizi, genetik lingkungan serta 

penyakit, dalam bidang kesehatan ini, masalah kesehatan anak merupakan 

salah satu masalah utama di negara berkembang termasuk indonesia 

(Rencana Strategis Kementrian Kesehatan 2015-2019)  

Mewujudkan tumbuh kembang anak yang berkualitas, perlu di 

perhatikan kesehatannya agar tidak terjangkit suatu penyakit. Penyakit-

penyakit yang saat ini kerap di alami oleh anak-anak diantaranya 

hiperbilirubinemia, tetanus neonatorum, anemia defisiensi besi, asma, 

kejang demam, konjungtivitis, malnutrisi, diare, hirsprung, hepatitis, anus 

imporata, leukimia, tuberculosis, bronkitis, sindrom nefrotik, capak, 

pertusis, difteri, demam tifoid, gondongan, dan bronkopnemonia ( 

Nursalam. 2012) 
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Bronkopnemonia  merupakan salah satu penyakit saluran pernafasasan serius 

yang sebagaian besar menyerang pada anak balita dibawah usia 5 tahun, pnemonia 

merupakan penyakit terbesar penyebab kematian pada anak-anak di seluruh dunia, 

ada 15 negara dengan angka kematian tertinggi di kalangan anak-anak akibat  

pnemonia, indonesia  termasuk dalam urutan ke 8 yaitu sebanyak 22.000 kematian 

(WHO, 2016).   

Penememuan kasus bronkopnemonia pada balita 1-4 tahun menurut Kemenkes 

RI (2017) angka kejadian tertinggi terjadi di provinsi jawa barat yaitu dengan 126.936 

kasus dan angka kejadian terendah terjadi di provinsi papua dengan 51 kasus, 

kemudian jumlah kematian balita yang di akibatkan oleh bronkopnemonia tertinggi 

terdapat di provinsi jawa tengah dimana angkanya mencapai 339 kematian dan angka 

kejadian terendah terjadi di provinsi kalimantan tengah sebanyak 1 kematian.   

Masalah keperawatan yang lazim muncul pada anak dengan bronkopnemonia 

adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan 

produksi sputum, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan gangguan dengan 

pengiriman oksigen, ketidak seimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh 

berhubungan dengan kebutuhan metabolik sekunder terhadap demam dan proses 

infeksi, anoreksia yang berhubungan dengan toksin bakteri bau dan rasa sputum, 

distensi abdomen atau gas, intoleransi aktifitas berhubungan dengan insufisiensi O2 

untuk aktifitas sehari-hari, resiko ketidak seimbangan elektrolit berhubungan dengan 

perubahan kadar elektrolit dalam serum (diare) (Nurarif dan Kusuma, 2015). 

Bronkopnemonia sering terjadi karena daya tahan tubuh rendah dan fungsi pertahanan 

gangguan saluran pernafasan. Jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan 

komplikasi seperti empisema, otitis media akut, atelektasis dan meningitis. Selain itu 
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dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak (Ngastiah, 

2014).  

Salah satu upaya tindakan mandiri yang dapat di lakukan untuk mengatasi 

masalah ketidak efektifan bersihan jalan nafas adalah dengan melakukan fisioterafi 

dada, gangguan pertukaran gas dengan tindakan memposisikan pasien untuk 

memaksimalkan ventilasi, masalah ketidakseimbangan nutrisi kurang kebutuhan 

tubuh dengan memonitor respon fisik, emosi, social, dan spiritual, resiko 

ketidakseimbangan elektrolit dengan monitor status cairan intake dan output cairan 

(Nurarif dan Kusuma, 2015). Berdasarkan data yang di dapat pada saat melakukan 

studi kasus di RS. Syamsudin, S.H. di ruang Tanjung. Ditemukan data sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 1.1  

Distribusi 10 besar penyakit pada anak di ruang Tanjung 

 Kota Sukabumi tahun 2019 

No Penyakit Distribusi Banyaknya 

1 Gastreonteritis 237 21,5% 

2 Bronkopnemonia 200 18,2% 

3 Demam kejang 197 17,9% 

4 Infeksi bakteri 99 9% 

5 Thypoid 98 8,9% 

6 Observasi febris 89 8,1% 

7 Dengue haemorrhagic fever 61 5,5% 

8 Epilepsi 52 4,7% 

9 Anemia 37 3,3% 

10 Asma 20 2,5% 

Total 1,090 100% 

( Sumber : Ruang keperawatan anak RSUD R. SYAMSUDIN S.H Kota Sukabumi 

2019)  
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Berdasarkan uraian pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa angka kejadian 

Bronkopneumonia menduduki peringkat ke-2 tertinggi pada anak, maka dari itu peran 

perawat sebagai educator (pendidik) dan care giver (pemberi asuhan) sangat 

diperlukan guna menekan angka kejadian penyakit akibat Bronkopneumonia dengan 

memberikan banyak promosi kesehatan serta pencegahan lain. Atas dasar hal tersebut 

maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus Bronkopneumonia pada anak 

sebagai Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan pada Anak Usia 

Toddler RSUD. R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi. 

B. Tujuan penulisan  

1. Tujuan umum  

Untuk mendapatkan  pegalaman dan  gambaran secara nyata dan memberikan 

asuhan keperawatan secara langsung pada pasien An.G yang komprehensif 

meliputi aspek bio-spiko-sosio dan spiritual dengan proses pendekatan 

keperawatan.  

2. Tujuan khusus  

a. Melaporkan hasil pengkajian pada pasien anak yang mengalami 

Bronkopneumonia 

b. Mendeskripsikan masalah atau diagnosa keperawatan pada klien anak yang 

mengalami Bronkopneumonia  

c. Memaparkan rencana asuhan keperawatan pada klien anak yang mengalami 

Bronkopneumonia 

d. Mendeskripsikan tindakan keperawatan pada klien anak yang mengalami 

Bronkopneumonia 

e. Mengevaluasi hasil asuhan keperawatan pada klien anak yang mengalami 

Bronkopneumonia 



5 
 

 

 

f. Membandingkan hasil proses asuhan keperawatan dengan konsep teori 

Bronkopneumonia yang telah ada 

C. Metode Telaahan  

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam Karya Tulis Ilmiah ini 

ialah metode deskriptif, yaitu berupa studi kasus dengan menggunakan 

pendekatan asuhan keperawatan terhadap seorang klien dengan 

Bronkopneumonia. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada studi kasus ini meliputi:  

a. Wawancara 

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada klien, keluarga 

klien, baik aspek fisik, mental, social, budaya, ekonomi, dan sebagainya. 

b. Obsevasi  

Penulis melakukan pengamatan dan pemeriksaan langsung pada klien 

dalam memberikan asuhan keperawatan seperti memeriksa respirasi, suhu, 

nadi dan lain-lain.  

c. Pemeriksaan fisik  

Penulis akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan data dan 

keluhan secara keseluruhan pada klien yang sedang mempunyai masalah 

kesehatan dan keperawatan berkaitan dengan keadaan fisik dengan 

melakukan pendekatan head to toe dengan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, 

dan auskultasi.  
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d. Studi dokumentasi  

Penulis melakukan studi dokemuntasi untuk memvalidasi data yang di 

peroleh dengan melihat rekam medic klien.  

e. Studi kepustakaan  

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara memngumpulkan 

buku yang relevan artikel dan makalah berbagai referensi yang berhubungan 

dengan studi kasus. 

3. Sumber dan Jenis Data  

a. Sumber Data  

1) Sumber data Primer 

Sumber data primer adalah data yang di peroleh dari klien selaku sumber 

informasi primer/utama yang digunakan untuk mengetahui masalah 

kesehatan yang sedang dihadapi klien  

2) Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari orang 

terdekat klien seperti; orang tua klien, serta data-data yang diperoleh dari 

hasil pemeriksaan di Rumah Sakit dan data dari tim keperawatan ruang 

Tanjung RSUD. R. Syamsudin, S.H. 

b. Jenis Data 

1)  Data Subjektif 

Data Subjektif adalah jenis data yang di peroleh berupa keluhan dari klien, 

data mengenai hal yang klien rasakan karena informasi tersebut tidak 

dapat disampaikan oleh orang lain. 
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2) Data Objektif 

Data Objektif hasil data dari pengkajian atau pemeriksaan yang perawat 

dapatkan saat melakukan pengkajian berdasarkan hasil observasi terhadap 

klien, data objektif juga merupakan data yang bisa diukur seperti 

pemeriksaan TTV. 

D. Sistematika penulisan  

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis membagi menjadi 4 (empat) 

BAB yang terdiri dari :  

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan hal yang mendorong dan melatarbelakangi dalam pengambilan 

kasus ini, tujuan penulisan yang ingin di capai, baik secara umum maupun khusus, 

metode teknik penulisan, serta sistematika penulisan digunakan dalam penulisan 

Karya Tulis Ilmiah ini.  

BAB II TINJAUAN TEORITIS  

Menjelaskan secara teoritis konsep Bronkopneumonia seperti; konsep dasar 

penyakit penyerta, serta konsep dasar asuhan keperawatan anak.  

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN  

Melaporkan, dan menguraikan, dan memberi gambaran mengenai asuhan 

keperawatan bronkopnemonia  meliputi pengkajian, perencanaan, diagnosa, 

implementasi, evaluasi, dan catatan perkembangan, serta pembahasan yang berisi 

tentang kesenjangan antara teori dengan tinjauan kasus dilapangan.  

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Berisikan kesimpulan dan asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan pada 

saat menyusun Karya Tulis Ilmiah ini, serta rekomendasi yang di tujukan kepada 

pihak yang bersangkutan dalam upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan.  


