
ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN TUBERKULOSIS PARU DALAM 

PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGENASI 

Gustina Rindiani
1)

, Meri Oktariani, S.Kep.,Ns.,M.Kep
2) 

1)
Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Universitas Kusuma Husada Surakarta 

2)
Dosen Keperawatan Kusuma Husada Surakarta 

Email : gustinarind17@gmail.com  

  

ABSTRAK 

Tuberculosis paru adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri 

mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru, selain itu dapat menyerang 

bagian organ tubuh lain. Tuberculosis paru bisa menular melalui batuk, bersin, 

droplet. Kemenkes RI (2016), mengatkan bahwa kebutuhan fisiologis terdiri dari 

pemenuhan oksigenasi dan pertukaran gas, kebutuhan cairan, nutrisi, eliminasi, 

istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, kebutuhan seksual. Pada 

penderita tuberculosis paru akan mengalami perubahan pada pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi yaitu pasien sering mengeluh batuk berdahak disertai dahak, 

sesak napas, nyeri dada. Latihan batuk efektif adalah salah satu metode untuk 

membersihkan jalan napas laring, faring, trakea dari sekresi sehingga 

memudahkan mobilisasi sekresi dan mencegah adanya retensi. 

Kata kunci : Tuberculosis Paru, Kebutuhan Oksigenasi, Latihan Batuk Efektif 

 

ABSTRACT 

Pulmonary tuberculosis is an infectious disease caused by the bacterium 

mycobacterium tuberculosis  that attacks the lungs, besides that it can attack other 

parts of the body. Pulmonary tuberculosis can be transmitted through coughing, 

sneezing, ddroplets. Indonesia Ministry of Health (2016) stated that physiological 

needs consist on the fulfillment of oxygenation and gas exchange, fluid needs, 

nutrition, elimination, rest and sleep, activity, body temperature balance, sexual 

need. Patients with pulmonary tuberculosis will experience changes in meeting 

oxygenation needs, namely patients often complain of coughing up phlegm 

accompanied ny phlegm, shortness of breath, chest pain. Effective coughing 

exercises are one of the methods to clear larynx, pharynx, and trachea from 

secretions so as to facilitate the mobilization of secretions and prevent retention. 
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PENDAHULUAN 

 Menurut WHO tuberkulosis 

paru (TB) merupakan penyakit 

infeksi saluran pernafasan 

disebabkan oleh mycobacterium 

tuberculosis yang menyerang 

jaringan paru-paru dan mudah 

menular melalui batuk, bersin, 

berbicara dengan penderita (Setiyadi 

& Adi Sakundarno, 2019). 

Tuberculosis paru adalah penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh kuman 

mycobacterium tuberculosis 

(kadang-kadang disebabkan oleh M. 

bovis dan africanum), biasanya 

menyerang paru dan sebagian 

menyerang organ di luar paru, seperti 

kelenjar getah bening (kelenjar), 

kulit, usus/saluran pencernaan, 

selaput otak, dan sebagiannya. 

Organisme ini disebut pula sebagai 

basil tahan asam (Hidayat dkk, 

2017). 

 WHO (2020), mengatakan 

bahwa tahun 2020 data dilaporkan 

oleh 198 negara dan wilayah yang 

menyumbang lebih dari 99% 

populasi dunia dan perkiraan jumlah 

kasus TB. Setiap tahun, 10 juta orang 

terkena tuberculosis paru. 

Kebanyakan yang terkena TB tinggal 

di Negara berpenghasilan rendah dan 

menengah. Diantaranya ditemukan di 

8 negara yaitu Bangladesh, China, 

India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, 

Filipina, dan Afrika Selatan. Dinkes 

Jateng (2018), mengatakan bahwa 

CNR (Case Notification Rate) untuk 

semua kasus TB di Jawa Tengah 

tahun 2018 sebesar 143,9 per 

100.000 penduduk, hal ini 

menunjukkan bahwa penemuan 

kasus TB di Jawa Tengah mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 

2017 yaitu 132,9 per 100.000 

penduduk.  

 Faktor-faktor resiko 

terjadinya penyakit TB diantaranya 

yaitu, faktor individu (umur, jenis 

kelamin, tingkat pendapatan, tingkat 

pengetahuan, sosial ekonomi), faktor 

lingkungan rumah, kebiasaan 

merokok, riwayat kontak, dan 

sebagiannya (Marleni dkk, 2020). 

Penderita TB paru pada umumnya 

mengalami perubahan fisik menjadi 

lebih kurus dan pucat, batuk, badan 

lemah dan kemampuan fisik 

menurun (Saraswati dkk, 2016). 

Penatalaksanaan tuberculosis paru 

diantaranya yaitu latihan batuk 

efektif. Batuk efektif merupakan 



aktivitas untuk membersihkan jalan 

nafas, fungsinya untuk meningkatkan 

mobilisasi sekresi dan mencegah 

adanya tinggi retensi sekresi 

(Karyanto & Laili, 2018). Batuk 

efektif adalah metode batuk dengan 

benar dan tepat, dimana pasien bisa 

menghemat energinya sehingga tidak 

mudah lelah. Dibandingkan dengan 

batuk biasa, batuk efektif ini 

dilakukan dengan gerakan terencana 

dan dilatih terlebih dahulu (Zurimi, 

2019). Dalam Lestari Dwi dkk 

(2020), mengatkan batuk efektif 

merupakan kegiatan untuk 

membersihkan sekresi pada saluran 

jalan nafas, yang bertujuan untuk 

meningkatkan mobilisasi sekresi dan 

mencegah resiko tinggi retensi 

sekresi. 

   

METODE PENELITIAN 

 Jenis peneltian ini 

menggunakan deskriptif dengan studi 

kasus, subjek penelitian sebanyak 1 

orang subjek dengan kriteria pasien 

tuberculosis paru dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi, dan 

pemeriksaan fisik, serta studi 

dokumentasi. Intervensi yang 

dilakukan adalah latihan batuk 

efektif untuk membantu 

mengeluarkan sputum. Studi kasus 

dilakukan selama 2 minggu dimulai 

pada 15 Februari 2021 – 27 Februari 

2021 di bangsal Alamanda RSUD 

Ungaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Diketahui saat pengkajian 

dilakukan data subjektif pasien 

mengatakan nyeri dada sebelah 

kanan, pasien mengatakan batuk dan 

demam. Data objektif pasien batuk 

tidak efektif, pasien terlihat gelisah, 

hasil pemeriksaan diperoleh 

terdengar bunyi napas tambahan 

ronkhi. Hasil pemeriksaan X foto 

toraks kesan susp kardiomegal   

 gambaran pneumonia lobaris. Hasil 

TCM (+) TB Paru.  TTV: TD: 

140/80 mmHg, S: 37 , RR: 20 

x/menit, HR: 77 x/menit, SPO2: 99%.  

Bersihan jalan napas tidak efektif 

adalah ketidakmampuan 

mempertahankan kebersihan jalan 

napas dari benda asing yang 

menyumbat saluran jalan napas. 

Terjadinya sumbatan jalan napas 

dikarenakan adanya penuumpukan 



sputum pada saluran napas yang 

menyebabkan ventilasi pernafaan 

tidak maksimal (Hanafi dan 

Arniyanti, 2020), diagnosa yang 

muncul dari data pengkajian 

diperoleh masalah keperawatan 

bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan proses infeksi 

dibuktikan dengan batuk tidak 

efektif, bunyi napas tambahan 

ronkhi, gelisah (D.0001). Kemenkes 

RI (2017), mengatakan bahwa 

perencanaan keperawatan merupakan 

kegiatan untuk menentukan tindakan 

untuk mengatasi masalah dan 

prioritas, perumusan tujuan, rencana 

tindakan dan penilaian asuhan 

keperawatan pada pasien 

berdasarkan analisa data dan 

diagnosa keperawatan. Pada tahap 

ini, diharapkan memperhatikan 

beberapa hal yaitu menentukan 

prioritas, menentukan tujuan, 

melakukan kriteria hasil dan 

merencanakan tindakan. Setelah 

dilakukan tindakan keperawatan 

diharapkan bersihan jalan napas tidak 

efektif dapat teratasi dengan kriteria 

hasil seperti ekspektasi yang ingin 

dicapai yaitu batuk efektif menurun 

menjadi meningkat dari skala 1 

menjadi skala 5, produksi sputum 

meningkat menjadi menurun 

menurun dari skala 1 menjadi skala 

5, gelisah meningkat menjadi 

menurun dari skala 1 menjadi skala 

5, pola napas memburuk menjadi 

membaik dari skala 1 menjadi skala 

5. Intervensi yang diberikan adalah 

latihan batuk efektif observasi 

(identifikasi kemampuan batuk, 

monitor adanya retensi sputum), 

terapeutik (atur posisi semifowler 

atau fowler, pasang perlak dan 

bengkok di pangkuan pasien, buang 

secret pada tempat sputum), edukasi 

(jelaskan tujuan dan prosedur batuk 

efektif, anjurkan tarik napas dalam 

melalui hidung selama 4 detik 

ditahan selama 2 detik kemudian 

dikeluarkan dari mulut dengan bibir 

mencucu (dibulatkan) selama 3 kali, 

anjurkan batuk dengan kuat langsung 

setelah tarik napas dalam yang ke 3), 

kolaborasi (kolaborasi pemberia  

mukolotik atau ekspektoran, jika 

perlu). Penulis melakukan 

implementasi berdasarkan dari 

perencanaan yang telah disusun 

dengan memperhatikan tujuan dan 

kriteria hasil dalam batas normal 

yang diharapkan. Implementasi 



keperawatan yang dilakukan penulis 

selama 3x8 jam pada 24 Februari 

2021 sampai 26 Februari 2021 pada 

asuhan keperawatan Tn. S dengan 

bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan proses infeksi 

dibuktikan dengan batuk tidak 

efektif, bunyi napas tambahan 

ronkhi, gelisah. Pasien diberikan 

tindakan keperawatan selama 3 hari 

berturut-turut. Melakukan tindakan 

mengidentifikasi kemampuan batuk. 

Batuk terjadi disebabkan adanya 

iritasi pada bronkus (Widiastutui dan 

Siagian, 2019). Penelitian ini 

menunjukkan adanya kemampuan 

mengeluarkan sputum setelah 

dilakukan tindakan latihan batuk 

efektif. Hal ini sesuai dengan 

pengaruh tindakan latihan batuk 

efektif dengan tujuan untuk 

membersihkan laring, trakea dan 

bronkus dari penumpukan secret dan 

benda asing yang terdapat di jalan 

napas (Hidayat dan Uliyah, 2015)
 
.  

 Hasil evaluasi hari pertama 

Rabu, 24 Februari 2021 diperoleh 

data pasien mengatakan batuk 

berdahak, sahak yang keluar masih 

sedikit, terlihat batuk tidak efektif, 

TTV: TD: 140/80 mmHg, RR: 20 

x/menit, HR: 77 x/menit, SPO2: 99%. 

Pada penelitian ini setelah dilakukan 

tindakan hari pertama tindakan batuk 

efektif pertama sebelum dilakukan 

tindakan dan kedua setelah dilakukan 

tindakan pasien bisa mengeluarkan 

sputum sebanyak 0,5 ml. Hari kedua 

Kamis, 25 Februari 2021 diperoleh 

data pasien mengatakan batuk 

berdahak, batuk terlihat belum 

efektif, dahak yang keluar lumayan 

banyak, TTV: TD: 100/80 mmHg, 

RR: 20 x/menit, HR: 80 x/menit, 

SPO2: 97%. Pada hari kedua 

tindakan batuk efektif pertama 

sebelum dilakukan tindakan pasien 

bisa mengeluarkan sputum sebanyak 

1 ml dan setelah dilakukan tindakan 

pasien bisa mengeluarkan sputum 

sebanyak 2 ml, pada tindakan kedua 

sebelum dilakukan batuk efektif 

pasie bisa mengeluarkan sputum 

sebanyak 1,5 dan setelah dilakukan 

tindakan batuk efektif pasien bisa 

mengeluarkan sputum sebanyak 1,5 

ml. Hari ketiga Jumat, 26 Februari 

2021 pasien mengatakan batuk 

berdahak, terlihat batuk sudah 

efektif, dahak yang keluar terlihat 

banyak, TTV: TD: 110/80 mmHg, 

RR: 21 x/menit, HR: 78 x/menit, 



SPO2: 97%. Pada penelitian ini 

setelah dilakukan tindakan hari 

ketiga tindakan batuk efektif pertama 

sebelum dilakukan tindakan pasien 

bisa mengeluarkan sputum sebanyak 

1,5 ml dan setelah dilakukan 

tindakan batuk efektif pasien bisa 

mengeluarkan sputum sebanyak 2,5 

ml, dan pada tindakan kedua sebelum 

dilakukan batuk efektif pasien bisa 

mengeluarrkan sputum sebanyak 1,5 

ml dan setelah dilakukan tindakan 

batuk efektif pasien bisa 

mengeluarkan sputum sebanyak 2 

ml. 

Hari/tanggal  Hasil 

 Pre Post Pre Post 

Rabu, 24 

Februari 

2021 

0,5 

ml 

0,5 

ml 

0,5 

ml 

0,5 

ml 

Kamis, 25 

Februari 

2021 

1 

ml 

2 

ml 

1,5 

ml 

1,5 

ml 

Jumat, 26 

Februari 

2021 

1,5 

ml 

2,5 

ml 

1,5 

ml 

2 

ml 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai tindakan latihan batuk 

efektif pada pasien tuberculosis paru 

di bangsal Alamanda RSUD 

Ungaran, dapat dibuat kesimpulan 

bahwa tindakan latihan batuk efektif 

berpengaruh pada pengeluaran 

sputum pasien. 

 

SARAN 

 Hasil studi kasus ini dapat 

digunakan untuk memgembangkan 

ilmu keperawatan dalam melakukan 

rencana keperawatan dengan 

tindakan non farmakologi pada 

pasien tuberculosis paru utuk 

membantu mengeluarkan sputum.  
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