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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

       Anak adalah dari mulai terjadinya konsepsi sampai usia 18 tahun. Anak 

merupakan mahluk yang unik dan memerlukan perhatian yang lebih khusus pada 

masalah kesehatan dan tumbuh kembangnya. Berbagai penyakit yang dialami anak 

dapat memperlambat tumbuh kembang anak dan dapat juga menghambat aktifitas 

pada anak. 

       Manusia sebagai klien dalam keperawatan anak adalah individu yang berusia 

antara 0 – 18 tahun yang sedang dalam proses tumbuh kembang, mempunyai 

kebutuhan yang spesifik (fisik, psikologis, sosial dan spiritual) yang berbeda dengan 

orang dewasa. Kebutuhan fisik atau biologis anak mencakup makan, minum, udara, 

eliminasi, tempat berteduh dan kehangatan. Secara psikologis anak membutuhkan 

cinta dan kasih sayang, rasa aman atau bebas dari ancaman. Anak membutuhkan 

disiplin dan otoritas untuk menghindari bahaya, mengembangkan kemampuan 

berpikir dan bertindak mandiri. Anak juga membutuhkan kesempatan untuk belajar 

berpikir dan membuat keputusan secara mandiri. Untuk pengembangan harga diri, 

anak membutuhkan penghargaan pribadi terutama pada usia 1 sampai 3 tahun 

(toddler), penghargaan merupakan pengalaman positif dalam membentuk harga diri. 
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Untuk itu diperlukan penerimaan dan pengakuan dari orang tua dan lingkungannya. 

Secara sosial anak membutuhkan lingkungan yang dapat memfasilitasinya untuk 

berinteraksi dan mengekspresikan ide atau pikiran dan perasaannya, sedangkan secara 

spiritual anak membutuhkan penanaman nilai agama dan moral serta nilai budaya 

sebagai anggota masyarakat timur. 

       Masalah kesehatan yang sering terjadi dimasyarakat khususnya sering dijumpai 

pada anak-anak yaitu penyakit asma. Kejadian asma meningkat di hampir seluruh 

dunia, baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. 

Peningkatan ini diduga berhubungan dengan meningkatnya industri sehingga tingkat 

polusi cukup tinggi. Meskipun penatalaksanaan asma mengalami kemajuan yang 

cukup signifikan. Internatinonal study of asthma and allergies in childhood (ISSAC) 

mendapatkan hasil penelitian angka kejadian current wheeze (wheezing dalam satu 

tahun terakhir) pada anak di 97 negara bervariasi sebesar 0,8-37,6%, diagnosis asma 

didapatkan pada 13,1% anak. Kejadian asma ini berhubungan erat dengan keadaan 

dermatitis atopik dan rino konjungtivitis alergika, dan penyakit alergi lain. Anak laki-

laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan (14:10%). Penyakit asma 

merupakan kelainan yang sangat sering ditemukan 4-5% populasi penduduk di 

Amerika Serikat terjangkit oleh penyakit ini. Asma bronkial terjadi pada segala usia 

tetapi terutama dijumpai pada usia dini. Sekitar separuh kasus timbul sebelum usia 10 

tahun dan sepertiga kasus lainnya terjadi sebelum usia 40 tahun. Pada usia kanak-

kanak terdapat predisposisi laki-laki : perempuan = 2 : 1 yang kemudian menjadi 

sama pada usia 30 tahun. 
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       Asma merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat, 

diderita oleh anak-anak sampai dewasa. Asma merupakan gangguan saluran 

pernafasan yang sangat kompleks, penyebab utama penyakit kronis pada masa anak-

anak, yang mengganggu aktifitas anak sehari-hari, menyebabkan ketidak hadiran di 

sekolah (Herdi, 2011). 

       Batasan asma yang lengkap yang dikeluarkan oleh Global Initiative for 

Asthma (GINA) (2006) didefinisikan sebagai gangguan inflamasi kronik saluran 

nafas dengan banyak sel yang berperan, khususnya sel mast, eosinofil, dan limfosit T. 

Pada orang yang rentan inflamasi ini menyebabkan mengi berulang, sesak nafas, rasa 

dada tertekan dan batuk, khususnya pada malam atau dini hari. Gejala ini biasanya 

berhubungan dengan penyempitan jalan nafas yang luas namun bervariasi, yang 

sebagian bersifat reversibel baik secara spontan maupun dengan pengobatan, 

inflamasi ini juga berhubungan dengan hiperreaktivitas jalan nafas terhadap berbagai 

rangsangan. 

       Dalam tiga puluh tahun terakhir terjadi peningkatan prevalensi (kekerapan 

penyakit) asma terutama di negara-negara maju. Kenaikan prevalensi asma di Asia 

seperti Singapura, Taiwan, Jepang, atau Korea Selatan juga mencolok. Kasus asma 

meningkat insidennya secara dramatis selama lebih dari lima belas tahun, baik di 

negara berkembang maupun di negara maju. Beban global untuk penyakit ini semakin 

meningkat. Dampak buruk asma meliputi penurunan kualitas hidup, produktivitas 

yang menurun, ketidakhadiran di sekolah, peningkatan biaya kesehatan, risiko 

perawatan di rumah sakit dan bahkan kematian (Muchid dkk, 2007). 
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      Prevalensi total asma di dunia diperkirakan 6% pada dewasa dan 10% pada anak-

anak. Menurut Kemenkes angka kejadian asma pada anak dan bayi sekitar 10-85%. 

Kementrian Kesehatan juga memperkirakan penyakit asma termasuk 10 besar 

penyebab tingginya angka kesakitan dan kematian di rumah sakit serta diperkirakan 

10% dari 25 juta penduduk Indonesia menderita asma. Apabila tidak dilakukan 

pencegahan prevalensi asma akan semakin meningkat pada masa yang anak datang. 

       Hasil survey tahun 2008 pada anak sekolah dibeberapa kota di Indonesia 

menunjukan prevalensi asma pada anak SD (usia 6-12 tahun) berkisar antara 3,7-

6,4% (Rengganis, 2008;445), sedangkan pada anak SMP di Jakarta Pusat sebesar 

5,8%. Asma diderita oleh 100-150 juta jiwa (Herdi, 2011). Di Indonesia asma 

merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan penderitanya membutuhkan 

perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Lebih dari 50% kasus asma 

berkembang sejak masa anak-anak, sedangkan sepertiganya berkembang pada dewasa 

sebelum umur 40 tahun. Berdasarkan gambaran tersebut, terlihat bahwa asma telah 

menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian (Marni, 2014). 

       Terjadinya gejala penyakit asma di Indonesia merupakan akibat dari lingkungan 

dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang kurang sehat. Hal yang dapat memicu 

timbulnya gejala asma adalah debu, asap rokok, polusi udara, dan makanan karena 

asma pun termasuk penyakit alergan dan turunan. Maka dari itu asma harus diberikan 

tindakan yang benar dan tepat salah satunya dengan menghindarkan faktor pemicu 

penyakit asma dan di rawat di rumah sakit yang dapat melakukan asuhan 

keperawatan pada anak dengan penyakit asma bronkhial. 
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       Rumah Sakit R. Syamsudin, SH merupakan rumah sakit yang melakukan asuhan 

keperawatan anak dengan asma dan menangani kasus asma. Pada bulan November 

2017 hingga Februari 2018 asma bronkhial merupakan penyakit 10 terbesar yang 

berada di ruang Tanjung Anak. Di Ruang Tanjung Anak penyakit asma selalu saja 

ada dan terkadang pasien yang datang ke Ruang Tanjung Anak pun pernah di rawat 

sebelumnya dengan penyakit yang sama karena penyakit asma yang diderita anak 

terjadi secara berulang. 

       Berdasarkan data yang diperoleh di ruang Tanjung Anak Rumah sakit R. 

Syamsudin, SH kasus asma pada bulan November 2017 - Febuari 2018 yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 

Distribusi frekuensi 10 penyakit yang di rawat di ruang Tanjung Anak Rumah 

Sakit Syamsudin SH. Kota Sukabumi periode November 2017 - Febuari 2018 : 

No Nama Penyakit Distribusi Frekuensi 

1. Bronkopneumonia 165 25 % 

2. Gastroenteritis 113 17 % 

3. BI 70 11 % 

4. Kejang Demam Kompleks 68 10 % 

5. Typoid  59 9 % 

6. ISPA 39 7 % 

7. Anemia 36 6 % 

8. Asma Bronkial 36 6 % 

9. Observasi Febris 32 5 % 

10. DHF  29 4 % 

 Jumlah 647 100% 

(Sumber : Laporan Ruang Tanjung Anak RSUD Syamsudin SH, 2018) 
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       Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 647 pasien di ruang perawatan 

anak terdapat 6% penderita penyakit asma bronkhial dan termasuk 10 penyakit 

terbesar pada bulan November 2017 – Febuari 2018. Oleh karena itu penderita 

penyakit asma bronkhial harus lebih diperhatikan karena kecenderungan untuk 

dirawat kembali sangatlah besar dan juga gejala kekambuhan asma sangatlah besar 

jika tidak menjaga lingkungan tetap bersih karena asma dapat mengakibatkan 

kegawatdaruratan jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat.  

       Penatalaksanaan asuhan keperawatan pada pasien asma pada anak merupakan 

tantangan tersendiri, hal ini disebabkan karena anak-anak tidak dapat menyampaikan 

gejala yang dirasakan dan anak-anak masih terlalu muda untuk mengikuti intruksi 

terapi dan kadang menolak ketika diberi asuhan keperawatan. Oleh karena itu peran 

perawat maupun orang tua pasien sangat penting untuk memberikan asuhan 

keperawatan asma pada anak. Untuk mencegah komplikasi maka diperlukan 

penanganan dan perawatan yang intensif, berupa asuhan keperawatan yang bersifat 

menyeluruh meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual yang dapat dilakukan di 

semua rumah sakit. 

       Melihat dari fenomena yang ada, peran perawat sangat penting dalam mencegah 

terjadinya asma secara berulang pada anak, berkolaborasi dengan tim kesehatan lain 

untuk memberikan terapi obat ataupun nebulizer. Memberikan asuhan keperawatan 

dilakukan dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar pasien yang dibutuhkan 

melalui pemberian pelayanan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga 

dapat ditemukan diagnosa keperawatan tentang asma pada anak agar bisa 
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direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan 

dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. 

      Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas kasus dalam 

bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Asuhan Keperawatan Gangguan Pernafasan 

pada Anak dengan Asma Bronkhial di Rumah Sakit R. Syamsudin, SH Kota 

Sukabumi”. 

B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mendapatkan pengalaman secara nyata dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada klien dengan asma bronkhial yang 

komperehensif meliputi aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dengan pendekatan 

proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mampu mendeskripsikan hasil pengkajian pasien Asma Bronkhial pada anak. 

b. Mampu mendeskripsikan diagnosa keperawatan pasien Asma Bronkhial pada 

anak. 

c. Mampu mendeskripsikan rencana asuhan keperawatan pasien Asma bronkhial 

pada anak. 

d. Mampu mendeskripsikan tindakan keperawatan pasien Asma bronkhial pada 

anak. 

e. Mampu mendeskripsikan evaluasi pasien Asma bronkhial pada anak. 
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f. Mampu membandingkan antar konsep dengan kenyataan asuhan keperawatan 

pasien Asma bronkhial pada anak. 

C. METODE TELAAHAN 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif yang 

berbentuk studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan yang digunakan 

untuk pengumpulan data dan informasi pada pasien Asma Bronkhial. 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data 

secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita 

mendapatkan data yang valid dan detail. Dengan cara melakukan tanya jawab 

langsung dengan keluarga pasien, perawat ruang Tanjung Anak dan tim 

kesehatan lain yang terkait, itu bertujuan agar mendapatkan data yang 

diperlukan dalam melaksanakan proses keperawatan klien dengan Asma. 

b. Observasi 

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistemik 

atau memantau secara langsung kondisi pasien untuk memperoleh data dengan 

masalah kesehatan dengan keperawatan klien. 

c. Studi dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang didapat dengan cara mempelajari langsung 

rekam medik pasien diruangan. 
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d. Pemeriksaan fisik  

Pemeriksaan fisik dalam keperawatan digunakan untuk memperoleh data 

subjektif dan objektif dari riwayat kesehatan klien. Tujuan pemeriksaan fisik 

untuk menentukan status kesehatan klien, mengidentifikasi masalah, dan 

mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan keperawatan, cara 

yang di pakai penulis yaitu dengan cara persistem. 

e. Studi Pustakaan 

Pengumpulan data dengan cara studi kepustkaan yaitu yang didapat dari 

literatur yang menunjang terhadap kasus dan data-data yang sudah di peroleh 

dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data Primer dan Sekunder 

Sumber data primer adalah data-data yang dikumpulkan klien, yang dapat 

memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan data 

keperawatan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang 

dikumpulkan dari orang terdekat klien (keluarga). 

b. Jenis Data : Objektif dan Subjektif 

Data subjektif adalah data yang di dapat dari klien sebagai suatu pendapat 

terhadap situasi dan kejadian,informasi tersebut tidak dapat ditentukan oleh 

perawat secara independen tetapi mulai dengan interaksi dan komunikasi. 

Sedangkan data objektif adalah hasil observasi atau pengukuran dari situasi 

kesehatan klien. 
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D. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan karya tulis ilmiah, tujuan yang ingin 

dicapai, metode penulisan, teknik pengumpulan data, serta sistematika, penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang konsep dasar asma, klasifikasi asma, etiologi asma, anatomi 

fisiologi asma, managemen medik asma, serta asuhan keperawatan asma, secara 

teoritis yang sifatnya spesifik sesuai kasus yang di pilih, mencakup : pengkajian, 

diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. 

BAB III TINJAUAN KASUS DAN PEMBAHASAN 

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan asuhan keperawatan pada anak dengan 

asma yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, dan 

catatan perkembangan serta pembahasan mengenai kesenjangan antara tinjauan 

teoritis dengan tinjauan kasus di lapangan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang sudah ditulis sebelumnya 

sekaligus memberikan rekomendasi pada pihak terkait yang mudah-mudahan dapat 

dijadikan masukan dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


