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Abstrak 

 
Pneumonia adalah infeksi pernapasan akut yang berakibat buruk terhadap paru-

paru disebabkan oleh virus bakteri jamur. Tujuan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahi pelaksanaan asuhan keperawatan. Pasien pneumonia dalam  

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Subyek dalam  kasus ini 

adalah seorang  ibu dari klien  yang anaknya baru pertama kali mempunyai 

penyakit  peneumonia, Hasil setelah diberikan pendidikan kesehatan selama 30 

menit, dapat meningkatkan pengetahuan  dengan mendapatkan skor motivasi 

orang tua dalam merawat balita pneumonia dengan 72 skor dari 80 skor, 

Sedangkan Sikap Orang tua dalam merawat balita dengan pneumonia juga mampu 

menjawab 60 skor dari 72 skor  termasuk kategori kategori sangat baik, metode ini 

sangat efektif digunakan pada orangtua klien, sehingga masalah defisit 

pengetahuan berhubungan dengan  kurang terpapar informasi teratasi.  
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PENDAHULUAN  

Pneumonia adalah infeksi 

pernapasan akut yang berakibat buruk 

terhadap paru-paru disebabkan oleh virus 

bakteri jamur. Infeksi ini umumnya 

tersebar dari seseorang yang terpapar 

dilingkungan yang terdapat tempat tinggal 

atau melakukan kontak langsung dengan 

orang-orang yang terinfeksi, biasanya 

melalui tangan atau menghirup tetesan air 

diudara (droplet) akibat batuk atau bersin 

(Nikmah et al, 2018). Bakteri yang 

biasanya menyebabkan pneumonia adalah 

streptococcus dan mycoplasma 

pneumonia, sedangkan virus yang 

menyebabkan pneumonia adalah 

adenoviruses, rhinivirus, influenza virus, 

respiratory syncytial virus (RSV) dan para 

influenza virus (Anwar, 2014). 

Manisfestasi klinik menurut (Niar, 

2015). Demam, 39-40o
 Nyeri dada, kondisi 

ketika dada terasa seperti di tusuk, perih, 

atau tertekan, Batuk, merupakan gambaran 

umum dari penyakit pernafasan. Dapat 

menjadi bukti apabila batuk kurang dari 2 

minggu dan napas cepat, Anoreksia, 

merupakan hal yang umum disertai dengan 

penyakit pada anak-anak. Sering kali 

merupakan bentuk awal dari penyakit. 

Menetap sampai derajat yang lebih besar 

atau lebih sedikit melalui tahap demam 

dari penyakit, seringkali memanjang 

sampai ketahap pemulihan. 

Penatalaksanaan menurut (Ridha, 

2014). Antibiotika diberikan sesuai 

penyebabnya. Jika terdapat kecurigaan 

infeksi staphylococcus aureus, beri 

kloksasilin (dosis 25-50/kg BB/kali IV 

atau IM setiap 6 jam) dipantau dalam 24 

jam selama 72 jam (Seyawati dan 

Marwiati 2018), Ekspektoron yang dapat 

dibantu dengan drainase, Rehidrasi yang 

cukup dan adekuat, Oksigenasi sesuai 

dengan kebuhuan dan yang adekuat, 

berikan oksigen, jika tersedia oximetri 

sebagai panduan untuk terapi oksigen 

berikan pada anak dengan <90%, bila 

tersedia oksigen yang cukup, Isolasi 

pernafasan sesuai dengan kebutuhan, Diet 

tinggi kalori dan protein, Terapi lain sesuai 

dengan kompliksi. 



 

 

Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau 

penerapan pendidikan dalam bidang 

kesehatan. Secara operasional pendidikan 

kesehatan adalah semua kegiatan untuk 

memberikan dan meningkatkan 

pengetahuan kepada masyarakat dari 

tingkat pencegahan penyakit (Soekidjo, 

2010). Dalam pendidikan kesehatan 

dilakukan edukasi selama 30 menit 

menggunakan kombinasi video dan 

flipchart dan menggunakan alat ukur 

kuisioner sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan dengan hasil 

sebelum penkes Orang tua mampu 

menjawab kuisioner Motivasi, Orang Tua 

hanya mampu menjawab 33 skor dari 80 

skor dengan kategori cukup baik, 

Sedangkan Sikap Orangtua dalam merawat 

balita dengan pneumonia juga mampu 

menjawab 36 skor dari 72 skor termasuk 

kategori cukup baik. Dan setelah diberikan 

penkes mendapatkan skor motivasi orang 

tua dalam merawat balita pneumonia 

dengan 72 skor dari 80 skor, Sedangkan 

Sikap Orang tua dalam merawat balita 

dengan pneumonia juga mampu menjawab 

60 skor dari 72 skor  termasuk kategori 

kategori sangat baik 

METODE  

Rancangan studi kasus ini 

menggunakan EBN (Evidence Based 

Nursing). EBN sebagai suatu sintesis dan 

penggunaan temuan ilmiah dari berbagai 

jenis penelitian termasuk penelitian 

diskriptif, informasi kasus dan pendapat 

pakar (Dharma, 2011).  

Subjek pada studi kasus ini adalah 

orang tua yang memiliki balita penyakit 

pneumonia dengan kriteria inklusi yaitu  

usia ibu berusia22-33tahun.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil studi, dapat 

diketahui bahwa saat pengkajian awal 

terhadap perkembangan anak didapatkan 

data DS: ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya megalami sesak napas sesak 

napas, demam kurang lebih 7 hari, anak 

selalu terbangun di malam hari dan 

rewel.selalu menangis saat pasien merasa 

sesak napas, ibu pasien mengatakan bahwa 

anaknya mengalami batuk selama kurang 

lebih 1 bulan dan anak baru pertama kali 

mengalami sakit pneumonia. 

 DO : Anak tampak sesak napas dan sadar 

penuh. frekuensi pernapasan 44x/menit, 

SPO 66x/ menit suhu 38,5oC.  Orang tua 

pampak bingung tentang penyakit anaknya 



 

 

dan setelah diberikan kuisioner tentang 

motivasi dan sikap orangtua dalam 

merawat balita dengan pneumonia.  

Hasil rogten thorak 

Terdapat suara tambahan dilobus atas 

kanan anterior. 

Pemaparan diagnosa yang diangkat 

berdasarkan data DS dan DO yang 

mendukung diagnosa dikaitkan dengan 

teori dalam SDKI. defisit pengetatahuan 

b.d kurang terpapar informasi ( D. 0111), 

dalam diagnosa keperawatan yang 

diangkat sesuai kasus adalah defistit 

keperawatan dan dilakukan pendidikan 

kesehatan dengan memberikan pre test dan 

post test kepada orang tua pasien. 

Dengan masalah atau diagnosa 

keperawatan defisit pengetahuan diberikan 

intervensi pendidikan kesehatan pada 

orang tua tentang sikap dan motivasi 

orangtua dalam merawat balita dengan 

pneumonia dengan mengkaji sikap dan 

motivasi orangtua menggunakan kuisioner 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan. 

Setelah menetapkan intervensi 

keperawatan maka dilakukan implementasi 

keperawatan, Hari pertama dilakukan 

pengkajian terhadap anak dan pengetahuan 

terhadap orangtua dan memberikan pre test 

. Hari kedua, melakukan pendidikan 

kesehatan kepada orangtua selama 

30menit. Hari ketiga memberikan 

kuisioner kepada orangtua pasien yang 

berisikan tentang motivasi dan sikap 

orangtua dalam merawat balita dengan 

pneumonia 

Evaluasi keperawatan dengan 

menggunakan pendidikan kesehatan 

menggunakan media video dan flipchart 

selama 30 menit dihari ketiga perawatan : 

orang tua mengisi kuisioner mendapatkan 

skor motivasi orang tua dalam merawat 

balita pneumonia dengan 72 skor dari 80 

skor, Sedangkan Sikap Orang tua dalam 

merawat balita dengan pneumonia juga 

mampu menjawab 60 skor dari 72 skor  

termasuk kategori kategori sangat baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengelolaan Asuhan keperawatan 

pada anak dengan pneumonia dalam 

pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

keselamatan dengan masalah defisit 

pengetahuan dengan tindakan keperawatan 

menggunakan pendidikan kesehatan 

selama 1x30 menit, dengan menggunakan 

media video dan flipchart dengan alat ukur 

kuisioner sebelum dan sesudah pendidikan 

kesehatan didapatkan hasil skor motivasi 

orang tua dalam merawat balita pneumonia 

dengan 72 skor dari 80 skor, Sedangkan 

Sikap Orang tua dalam merawat balita 

dengan pneumonia juga mampu menjawab 

60 skor dari 72 skor  termasuk kategori 

kategori sangat baik. 

DAFTAR PUSTAKA  

Dermawan, D. (2012). Proses 

Keperawatan Penerapn Konsep & 

Kerangka Kerja (1st ed). 

Yogyakarta: Gosyeng Publishing. 

Dharma, K K. (2011). Metodologi 

Penelitian Keperawatan : TIM 



 

 

Dinas Kesehatann Kota Surakarta 2017, 

Profil kesehatan kota Surakarta 

2016. Diakses 25 Desember 2019 

http : // www . pusdatin . 
kemenke s. go . id > pusdati. 

Harsismanto, J., & Sulaeman, S. (2019). 

Pengaruh Edukasi Media Video 

dan Flipchart terhadap Motivasi 

dan Sikap Orangtua dalam 

Merawat Balita dengan 

Pneumonia. Jurnal Keperawatan 

Silampari, 2(2), 1-17. 

Hidayat, A. aziz Alimul, dan Uliyah, 

Musrifarul. (2014). Pengantar 

Kebutuhan Dasar Manusia Edisi 

2. Buku 1. Jakarta : salemba 

medika 

Hidayatin, Titin 2019. Pengaruh 

pemberian fisioterapi dada dan 

pursed lips breating (tiupan 

lidah) Terhadap Bersihan jalan 

napas pada anak balita dengan 

pneumonia. Jurnal keperawatan 

vol. 11 no. 1 

Limbong K. (2018). Hubungan Kesadaran 

Individu Dengan Penerapan 

Patient Safety di Rumah Sakit 

Umum Daerah S.K Lerik Kupang. 

JURNAL INFO KESEHATAN, 

Vol 16, No 1, Juni 2018 

Nurarif H Amin & Kusuma Hardi, (2013). 

Aplikasi Asuhan Keperawatan   

Nursalam. (2013).  Metodologi Penelitian 

ilmu keperawatan. Jakarta : 

Salemba Medika. 

Puspitasari. fitriahadi, (2018) pengetahuan 

ibu tentang pneumonia pada 

balita mengalami peningkatan 

setelah diberikan penyuluhan. 

Vol. 3, No. 2 Jurnal Health of 

studies.  

Ridha, H. Nabiel. 2014 Buku Ajar 

keperawatan anak. Pustaka 

Pelajar (Anggota IKAPI) 

Seyawati dan Marwiati 2018. Tata 

Laksana kasus batuk dan atau 

kesulitan bernafas: Literature 

Review 

Soekidjo, 2010. Buku Promosi kesehatan 

Teori dan Aplikasinya. Jakarta : 

Rineka Cipta 

Triwibowo C, dkk (2016. Handover 

sebagai upaya peningkatan 

keselamatan pasien (patient 

safety) di Rumah Sakit. Jurnal 

keperawtan Soedirman, vol 11, 

No 2, juli 2016 

Yekti dan romiyati  2016. buku 45 

penyakit yang sering hinggap 

pada anak. Edisi 1. Yogyakarta: 

Rapha Publishing 

 


