
BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

I.   Konsep Dasar Keluarga 

A.   Pengertian 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga, dan beberapa orang yang berkumpul dan bertempat 

tinggal disatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling 

ketergantungan (Effendy, 1998). 

Kelurga menurut friedman (2010) dalam Family Service Amerika 

mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang disatukan oleh 

kebersamaan dan keintiman.  

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh 

kebersamaan dan kedekatan emosional serta yang mengidentifikasi dirinya 

sebagai bagian dari keluarga (Friedman, 2010).  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya keluarga 

merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua orang atau 

lebih yang tinggal di suatu tempat dan mereka hidup dalam satu rumah,  

yang disatukan oleh kebersamaan, kedekatan emosional dan saling 

ketergantungan.  
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B. Fungsi Keluarga 

Secara umum fungsi keluarga menurut Friedman, 1998 adalah sebagai 

berikut:  

a) Fungsi Afektif  (The Affective Function) adalah fungsi 

keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk 

memepersiapkan anggota keluarga untuk berhubungan dengan orang 

lain. 

Komponen fungsi afektif meliputi: 

1) Memelihara saling asuh (mutual nurturace) 

Salah satu nilai keluarga yang paling penting adalah menganggap 

keluarga sebagai tempat untuk memperoleh kehangatan, 

dukungan, cinta dan penerimaan. 

2) Saling menghormati 

Hal ini diistilahkan dengan keseimbangan saling menghormati 

(colley, 1978 dikutip oleh Friedman, 1998). Tujuan utama dari 

pendekatan ini adalah keluarga harus memelihara suasana 

dimana harga diri dan hak-hak kedua orang tua dan anak sangat 

dijunjung tinggi. 

3) Pertaliah dan identifikasi 

Kekuatan terbesar di balik persepsi dan kekuatan dari kebutuhan-

kebutuhan individu dalam keluarga adalah pertalian atau kasih 

sayang. Menurut Wright dan Leanery (1984) dikutip oleh 
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Friedman (1998) kasih sayang merupakan ikatan emosional yang 

relatif abadi dan unik antara dua orang tertentu. 

b) Fungsi sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang 

diakui oleh individu yang menghasilkan investasi sosial dan belajar 

berperan dalam lingkungan sosial (Gecas, 1975 dikutip oleh Friedman, 

1998). Sosialisasi dimulai pada saat lahir dan diakhiri pada saat 

kematian. Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung seumur 

hidup dimana individu mengubah perilaku mereka sebagai respon 

terhadap situasi yang terpola secara sosial. 

c) Fungsi Reproduksi (The reproduction function) 

Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan 

dan menambah sumber daya manusia. Dengan adanya keluarga 

berencana maka fungsi ini sedikit terkontrol. Posisi lain banyak 

kelahiran yang diharapkan atau diluar ikatan perkawinan. Sehingga 

lahirlah keluarga baru dengan satu orang tua. 

d) Fungsi Ekonomi (The Economic function) 

Untuk memenuhi sandang, papan, pangan maka keluarga 

memerlukan sumber keuangan. Fungsi ini sulit dijalankan pada 

keluarga dibawah garis kemiskinan. Perawat bertanggung jawab 

mencari sumber-sumber masyarakat yang dapat digunakan untuk 

menigkatkan setatus kesehatan klien. 
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e) Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The health care 

function) 

Fungsi perawatan kesehatan keluarga bukan hanya hal yang 

dasar dan vital, tetapi juga merupakan fungsi yang memangku suatu 

fokus sentral dalam keluarga-keluarga yang sehat. Sehingga apabila 

fungsi vital ini dijalankan dengan baik maka semakin kuat sistem 

keluarga tersebut (Pratt, 1976 dikutip oleh Friedman, 1998). 

Selain keluarga mampu melakukan fungsi dengan baik, keluarga juga 

harus melakukan tugas kesehatan keluarga. Lima tugas keluarga menurut 

Friedman (1998) meliputi: 

1) Mengenal masalah kesehatan 

untuk memenuhi kemampuan keluarga mengenal masalah 

kesehatan, kaji sejauh mana keluarga mengenal fakta-fakta 

dari masalah kesehatan yang meliputi pengertian, tanda dan 

gejala, faktor penyebab dan yang mempengaruhinya, dan 

persepsi keluarga terhadap masalah. 

2) Mengambil keputusan untuk tindakan keperawatan 

untuk memenuhi kemampuan keluarga mengambil keputusan 

mengenai tindakan keperawatan yang tepat, hal yang perlu 

dirasakan oleh keluarga: Sejarah mana kemampuan keluarga 

mengenai sifat dan luasnya masalah, apakah masalah 

kesehatan dirasakan oleh keluarga, apakah keluarga merasa 

menyerah terhadap masalah yang dihadapi, apakah keluarga 
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merasa takut akan akibat dari penyakit, apakah keluarga 

mempunyai sikap negatif terhadap masalah kesehatan, 

apakah keluarga dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang 

ada, apakah keluarga kurang percaya terhadap tenaga 

kesehatan, dan apakah keluarga mendapat informasi yang 

salah terhadap tindakan dalam mengatasi masalah. 

3) Melakukan perawatan dirumah bagi anggota keluarga yang 

sakit 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

merawat anggota keluarga yang sakit, yang perlu dikaji 

adalah: Sejauh mana keluarga mengetahui keadaan 

penyakitnya (sifat, penyebaran komplikasi, prognosa dan cara 

perawatannya), sejauh mana keluarga mengetahui tentang 

sifat dan perkembangan perawatan yang dibutuhkan, sejauh 

mana keluarga mengetahui sumber-sumber yang ada dalam 

keluarga ( anggota keluarga yang bertanggung jawab, sumber 

keuangan, fasilitas fisik, psikososial), dan bagai mana sikap 

keluarga terhadap yang sakit ( khususnya sikap negatif). 

4) Memodifikasi lingkungan rumah yang memenuhi syarat 

kesehatan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

memelihara/ memodifikasi lingkungan rumah yang sehat ( 

dari segi fisik, psikis, sosial, ekonomi) hal yang perlu dikaji 
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adalah: Sejauh mana keluarga mengetahui sumber-sumber 

keluarga yang dimiliki, sejauh mana keluarga melihat 

keuntungan atau manfaat memeliharaan lingkungan, sejauh 

mana keluarga mengetahui pentingnya higiene dan sanitasi, 

sejauh mana keluarga mengetahui upaya pencegahan 

penyakit, sejauh mana sikap atau pandangan keluarga 

terhadap higiene dan sanitasi, dan sejauh mana kekompakkan 

antar anggota keluarga. 

5) Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keluarga 

menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan dimasyarakat, hal 

yang perlu dikaji adalah: sejauh mana keluarga mengetahui 

keberadaan fasilitas kesehatan, sejauh mana keluarga 

memahami keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari 

fasilitas kesehatan, sejauh mana tingkat kepercayaan keluarga 

terhadap petugas dan fasilitas kesehatan, apakah keluarga 

mempunyai pengalaman keluarga yang kurang baik terhadap 

petugas kesehatan, dan apakah fasilitas kesehatan yang ada 

terjangkau oleh keluarga. 
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C. Tipe dan Bentuk Keluarga 

Tipe dan bentuk keluarga menurut Friedman, (2010) yaitu:  

a. Keluarga inti ( Nuclear Fmily ) 

Keluarga yang hanya tediri dari ayah yang mencari 

nafkah, ibu sebagai yang mengurus rumah tangga dan 

anak.  

b. Keluarga dual-carner family 

Keluarga yang terdiri dari dua orang tua yang keduanya 

memiliki pekerjaan, mengatur mengordinasi pengasuh 

anak sementara orang tua bekerja. 

c. Keluarga tanpa anak 

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu tanpa mempunyai 

anak. 

d. Keluarga adopsi 

Keluarga yang tidak dapat memiliki anak kandung sendiri, 

tetapi tetap memiliki keinginan menjadi orang tua.  

e. Keluarga asuh 

Keluarga asuh adalah sebuah layanan kesejahteraan anak, 

yaitu anak ditempatkan dirumah yang terpisah dengan 

orang tua.  

D. Tahap dan  Tugas Keluarga di Bidang Kesehatan 

Menurut Duval dan Miller (1985) dikutip oleh Setiadi  (2008). Tahap- 

tahap perkembangan keluarga dibagi menjadi 8 tahap yaitu: 
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a. Tahap I: keluarga pemula atau keluarga pasangan baru. Tugas 

perkembangannya meliputi: 

1.) Membangun perkawinan yang saling memuaskan 

2.) Membangun jalinan persaudaraan yang harmonis 

3.) Keluarga berencana 

Masalah kesehatan utama adalah penyesuaian seksual dan 

peran perkawinan, penyuluhan dan konseling, prenatal dan 

komunikasi, keluarga informasi sering mengakibatkan masalah-

masalah emosional dan seksual, kekuatan, rasa bersalah, kehamilan 

yang tidak direncanakan, dan penyakit-penyakit kelamin baik 

sebelum maupun sesudah perkawinan. 

Pada tahap ini, peran perawat sebagai perawat keluarga 

harus memberikan penyuluhan ataupun konseling tentang 

seksualitas, keluarga berencana, prenatal, dan masalah-masalah 

yang terkait pada keluarga pemula/pasangan baru. 

b. Tahap II: keluarga yang sedang mengasuh anak  

Dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 bulan. 

Tugas perkembangan 

Setelah lahir anak pertama keluarga mempunyai tugas perkembangan 

yang penting yaitu: 

1.) Membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap 

2.) Rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dengan 

kebutuhan anggota keluarga 
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3.) Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan 

4.) Memperluas persahabatan dengan keluarga besar dengan 

menambahkan peran orang tua, kakek dan nenek. 

Masalah kesehatan 

Masalah kesehatan utama keluarga dalam tahap ini adalah pendidikan 

maternitas yang terpusat pada keluarga, perawatan bayi yang baik, 

pengenalan dan penanganan masalah-masalah kesehatan fisik secara 

dini, imunisasi, konseling, perkembangan anak, keluarga berencana, 

interaksi keluarga, dan bidang-bidang peningkatan kesehatan 

umumnya. 

Pada tahap kedua ini peran perawat memberikan konseling dan 

demolistrasi pada keluarga tentang kebutuhan nutrisi anak. 

c. Tahap III: Keluarga dengan anak usia prasekolah 

Tahap ini dimulai ketika anak pertama berusia 2 ½ tahun dan berakhir 

ketika anak berusia 5 tahun. Keluarga mungkin terdiri dari tiga hingga 

lima orang, dengan pasti suami-ayah, istri-ibu, anak laki-laki- saudara, 

anak perempuan-saudari. 

Tugas perkembangan 

Menurut Duval dan Miller (1985) dikutip oleh Setiadi  (2008) 

tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah: 

1.) Memenuhi keutuhan anggota keluarga seperti rumah, ruang 

bersalin, prifasi, keamanan. 

2.) Mensosialisasikan anak 
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3.) Mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap 

memenuhi kebutuhan anak-anak yang lain. 

4.) Mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga ( 

hubungan perkawinan dan hubungan orang tua dan anak) 

dan diluar keluarga ( Keluarga besar dan komunitas). 

              Karena daya tahan spesifik terhadap banyak bateri dan virus, 

serta paparan yang meningkat, anak-anak usia pra sekolah sering 

menderita sakit dengan suatu penyakit infeksi primer secara 

bergantian. Jadi kontak anak dengan penyakit infeksi dan menular, 

serta kerentanan umum mereka terhadap penyakit merupakan 

masalah-masalah kesehatan utama. (Friedman, 1998). 

    Masalah kesehatan 

Masalah kesehatan fisik yang terutama adalah penyakit-

penyakit menular yang umum pada anak, jatuh, luka 

bakar,keracunan serta kecelakaan-kecelakaan lain yang terjadi 

selama usia prasekolah. Masalah-masalah kesehatan lain yang 

penting adalah persaingan diantara kakak- adik, keluarga 

berencana, keutuhan pertumbuhan dan perkembangan masalah 

pengasuh anak seperti pembatasan lingkungan (disiplin), 

penganiyaan dan menelantarkan anak, keamanan dirumah dan 

masalah komunikasi keluarga.  

  Tugas perawat dalam tahap ini adalah memberikan 

pengetahuan pada keluarga perawatan terhadap anak usia 
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prasekolah, memberikan penyuluhan tentang tumbuh kembang 

anak dan memotifasi keluarga agar memperhatikan kesehatan anak. 

d. Tahap IV: Keluarga dengan anak usia sekolah 

Tahap ini dimulai ketika anak pertama telah berusia 6 tahun 

dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun 

dengan tugas perkembangannya adalah mensosialisasikan anak-

anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan 

mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sehat, 

kemudian mempertahankan hubungan perkawinan yang 

memuaskan dan memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota 

keluarga. 

Peran perawat pada tahap ini adalah memotivasi keluarga untuk 

selalu memperhatikan kegiatan anak baik didalam maupun diluar 

rumah. 

e. Tahap V: Keluarga dengan anak remaja 

Tahap keluarga dengan anak remaja diawali pada saat anak 

pertama berusia 13 tahun, tahap ini akan berlangsung 6-7 tahun, 

meskipun tahap ini dapat lebih singkat jika anak meninggalkan 

keluarga lebih awal atau jika anak masih tinggal dirumah saampai 

berusia 19 atau 20 tahun (Duval, 1977  dikutip oleh Friedman, 

1998). 
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f. Tahap VI: Keluarga yang melepas anak usia dewasa muda 

Permulaan dari fase kehidupan keluarga ini ditandai dengan 

anak pertama meninggalkan rumah orang tua dan berakhir denagn 

“rumah kosong” ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Tahap 

ini agak singkat atau panjang, tergantung pada berapa banyak 

anak yang belum menikah tinggal setelah tamat sekolah. 

Pada tugas perkembangan tahap ini yaitu memperoleh siklus 

keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru, dengan 

melanjutkan untuk mempengaruhi dan menyesuaikan kembali, 

serta yang paling penting adalah membantu orang tua lanjut usia 

yang sakit-sakitan dari suami atau istri. 

g. Tahap VII: orang tua usia pertengahan 

Orang tua usia pertengahan dimulai ketika anak terakhir 

meninggalkan rumah dan terakhir pada saat pensiun atau 

kematian salah satu pasangan. Tahap ini biasanya dimulai ketika 

orang tua memasuki usia 45-55 tahun sampai kurang lebih 16-18 

tahun kemudian. 

Tugas perkembangan yang pertama adalah menyediakan 

lingkungan yang meningkatkan kesehatan, kemudian 

mempertahankan hubungan-hubungan yang memuaskan dan 

penuh arti dengan para orang tua, lansia dan anak-anak, dan yang 

terakhir memperkokoh hubungan perkawinan. 
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h. Tahap VIII: Keluarga dalam usia pensiun dan lansia 

Tugas keluarga antara lain, yang pertama untuk 

mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, yang kedua 

yaitu menyesuaikan terhadap penghasilan yang menurun untuk 

tetap bisa mempertahankan hubungan perkawinan dan 

menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan, hal ini juga 

perlu mempertahankan ikatan keluarga agar generasi penerus 

untuk memahami eksistensi mereka. 

Peran perawat pada tahap ini diantaranya memberikan 

konseling pada keluarga tentang persiapan pelepasan orang yang 

dicintai. 

 

E. Struktur Keluarga 

Struktur keluarga menurut Jhonson R dalam Friedman, (2010) dibagi 

menjadi lima yaitu: 

a. Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara 

sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun 

melalui jalur ayah. 

b. Matrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara 

dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur 

garis ibu.  

c. Matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama sedarah 

ibu.  
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d. Pariolokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama sedarah 

suami.  

e. Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi 

pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi 

bagian dari keluarga karena adanya hubungan suami istri.  

 

F. Struktur Peran Dan Keluarga 

Serangkaian prilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi 

sosial yang diberiakan. Struktur peran keluarga dibagi menjadi dua 

yaitu : 

a. Struktur peran formal 

Perilaku dimana keluarga melakukan posisi normal dala 

keluarga yang  bersifat homogen yang didalam keluarga 

mempunyai peran. 

b. Struktur peran informal 

Dimana suatau peran tertutup yang bersifat tidak tampak 

kepermukaan dan hanya memenuhi kebutuhan emosional. 

 

G. Proses dan strategi koping keluarga 

Stresor merupakan agen-agen pencetus / penyebab stress ( 

Chrisman dan Fowler, 1980 dikutip oleh Friedman, 1998), dan 

adaptasi merupakan proses penyesuaian terhadap perubahan. 

Stresor-stresor keluarga bisa berupa kejadian/ pengalaman antara 
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pribadi ( dari dalam maupun luar keluarga), lingkungan, ekonomi, 

sosial, dan budaya. 

Menurut White (1974) dikutip oleh Friedman  (1998) 

mengidentifikasi tiga strategi untuk mengatasi stress individu: 

mekanisme pertahanan koping dan penguasaan. Mekanisme 

pertahanan menurut White merupakan cara-cara yang dipelajari, 

kebiasaan, secara otomatis digunakan untuk berespon. Strategi 

koping, berlawanan dengan mekanisme strategi, ini sebagai strategi 

positif dari adaptasi, koping terdiri dari upaya pemecahan masalah 

seorang individu yang diharapkan pada tuntunan yang berkaitan 

dengan keadaan kesejahteraan. Penguasaan merupakan model 

adaptasi paling positif, adalah hasil penggunaan dari strategi 

koping individu yang efektif ( Friedman, 1998). 

Friedman juga membagi dua tipe strategi koping, yaitu 

internal dan eksternal. Strategi koping internal atau interfamilial 

meliputi/ dilakukan dengan cara: mengendalikan kelompok 

keluarga, penggunaan humor, lebih banyak melakukan 

pengungkapan bersama, mengontrol makna dari masalah dan 

penyusunan kembali kognitif, pemecahan masalah secara bersama-

sama fleksibelitas peran serta menormalkan. Strategi koping 

eksternal dilakukan dengan cara: mencari informasi, memelihara 

hubungan aktif dengan komunitas, dan mencari dukungan spiritual. 
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H. Keluarga sebagai klien 

Sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan keluarga, 

(Friedman, 1998 dikutip oleh Setiadi, 2008) yang membagi keluarga 

kedalam bidang kesehatan yang dapat dilakukan, yaitu : 

a. Dapat mengenal masslah kesehatan disetiap anggotanya 

yang menngalami masalah 

b. Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang 

tepat bagi keuarga yang bermasalah dengan kesehatannya. 

c. Memberikan keperawatan terhadap anggota keluarganya 

yang mengalami gangguan kesehatan dan dapat membantu 

dirinya sendiri yang cacat atau usianya yang terlalu masih 

muda. 

d. Mempertahankan suasan dirumah yang menguntungkan 

untuk kesehatan anggota keluarga yang lainnya. 

e. Mempertahankan hubungan timbak balik antara keluarga 

dan lembaga kesehatan ( pemanfaatan fasilitas kesehatan 

yang ada ). 

 

I. Peran Perawat Dalam Pemberian Asuhan Keperawatan 

Kesehatan Keluarga. 

Peranan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 

keluarga yang dilkukan perawat,yaitu : 
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a. Pengenalan tentang betapa pentingnya kesehatan dan 

perawat membantu tentang adanya penyimpangan 

tentang keadaan normal dari kesehatannya. 

b. Pemberi pelayanan kesehatan terhadap anggota keluarga 

yang sakit. 

c. Memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan 

keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit. 

d. Memberikan fasilitas kesehatan dengan mudah yang 

dapat dijangkau oleh keluarga dan membantu mencari 

solusi untuk memecahkan. 

e. Pendidikan kesehatn dapat merubah perilaku keluarga 

yang ddari tidak sehat utnuk menjadi sehat pada 

nantinya. 

f. Memberikan penyuluhan bahkan dapat memberikan 

petunjuk tentan asuhan keperawtan keluarga. 

Dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga 

perawat tidak dapat bekerja sendirian, melainkan bekerja 

sama dengan tin yang lain yang memiliki profesi yang sama 

untuk mencapai asuhan keperawatan keluarga dengan baik, 

benar dan dapat dimengerti oleh masyarakat. 
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II. Masalah Kesehatan   

A. Pengertian  

Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi menahun 

menular yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium 

Tuberculosis). Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh 

manusia melalui udara (pernapasan) kedalam paru-paru, kemudian 

kuman tersebut menyebar dari paru-paru ke organ yang lain 

melalui peredaran darah, yaitu : kelenjar limfe, saluran pernapasan 

atau penyebaran langsung ke organ tubuh lain (Depkes RI, 1998). 

Tuberkulosis adalah infeksi yang disebabkan oleh Basil 

Tahan Asam (BTA). Walaupun TBC dapat menyerang berbagai 

organ tubuh, namun kuman ini paling sering menyerang organ 

paru. 

 Menurut Smeltzer (2001) Tuberkulasis (TB) adalah 

penyakit infeksius, yang terutama menyerang parenkim paru. 

Tuberkulosis dapat pula ditularkan ke bagian tubuh lainnya 

termasuk meningen, ginjal, tulang, dan nodus limfe. 
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B. Anatomi Fisiologi  

Gambar . Anatomi sistem pernafasan.      

(Pearce. E. C, 2007) 

 

 Gambar . Diagram dari akhiran 

sebuah Bronkhliolus didalam Alveoli. (Pearce. E. C, 2007) 

Gambar II.1 Anatomi Pernafasan 

 

Sistem pernafasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau 

saluran nafas dan paru- paru beserta pembungkusnya (pleura) dan 

rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat 
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juga jantung di dalamnya. Rongga dada dipisahkan dengan rongga 

perut oleh diafragma. 

Saluran nafas yang dilalui udara adalah hidung, faring, 

laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveoli. Di dalamnya 

terdapat suatu sistem yang sedemikian rupa dapat menghangatkan 

udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem 

pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang 

masuk dapat dikeluarkan baik melalui batuk ataupun bersin. 

Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura ada yang 

menempel langsung ke paru, disebut sebagai pleura visceral. 

Sedangkan pleura parietal menempel pada dinding rongga dada 

dalam. Diantara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan 

pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan 

pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada 

gesekan dengan dinding dada. 

C. Etiologi  

Penyebab Tuberkulosis adalah Mycobacterium 

tuberculosis. Kuman lain yang dapat menyebabkan TBC adalah 

Mycobacterium Bovis dan M. Africanu. Kuman Mycobacterium 

tuberculosis adalah kuman berbentuk batang aerobic tahan asam 
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yang tumbuh dengan lambat dan sensitive terhadap panas dan sinar 

ultraviolet (Smeltzer, 2001:584) 

Sebagian besar kuman terdiri atas asam lemak (lipid). Lipid 

inilah yang membentuk kuman lebih tahan terhadap asam dan lebih 

tahan terhadap gangguan kimia dan fisik. Kuman dapat tahan hidup 

dalam udara kering maupun dalam keadaan dingin (dapat tahan 

bertahun-tahun dalam lemari es). Hal ini teradi karena kuman 

berada dalam sifat dormant. Dari sifat dormant ini kuman dapat 

bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis aktif lagi.  

Sifat lain kuman ini adalah aerob, sifat ini menunjukkan 

bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang lebih tinggi 

kandungan oksigennya. Dalam hal ini tekanan oksigen pada daerah 

apikal paru-paru lebih tinggi daripada bagian lain, sehingga bagian 

apikal ini merupakan tempat prediksi penyakit tuberkulosis. 

Kuman TBC menyebar melalui udara (batuk, tertawa, dan 

bersin) dan melepaskan droplet. Sinar matahari langsung dapat 

mematikan kuman, akan tetapi kuman dapat hidup beberapa jam 

dalam keadaan gela. 

D. Patofisiologi  

1. Tuberkulosis Primer 

Tuberkulosis primer ialah penyakit TB yang timbul dalam 

lima tahun pertama setelah terjadi infeksi basil TB untuk pertama 
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kalinya (infeksi primer) (STYBLO,1978 dikutip oleh 

Danusantoso,2000:102). 

Penularan tuberkulosis paru terjadi karena kuman 

dibatukkan atau dibersinkan keluar menjadi droplet dalam udara. 

Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1- 2 

jam. Dalam suasana lembab dan gelap kuman dapat tahan berhari-

hari sampai berbulan-bulan. Bila partikel infeksi ini dapat terhisap 

oleh orang sehat ia akan menempel pada jalan napas atau paru-

paru. Bila menetap di jarigan paru, akan tumbuh dan berkembang 

biak dalam sitoplasma makrofag. Kuman yang bersarang di 

jaringan paru-paru akan membentuk sarang tuberkulosa 

pneumonia kecil dan disebut sarang primer atau afek primer dan 

dapat terjadi di semua bagian jaringan paru. 

Dari sarang primer akan timbul peradangan saluran getah 

bening menuju hilus (limfangitis lokal) dan juga diikuti 

pembesaran kelenjar getah bening hilus (limfangitis regional) yang 

menyebabkan terjadinya kompleks primer. 

Kompleks primer ini selanjutnya dapat menjadi : 

a. Sembuh sama sekali tanpa meninggalkan cacat. 

b. Sembuh dengan meninggalkan sedikit bekas (kerusakan jaringan 

paru). 

c. Berkomplikasi dan menyebar secara : 

1) Per kontinuitatum, yakni menyebar ke sekitarnya. 
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2) Secara bronkogen pada paru yang bersangkutan maupun paru 

di sebelahnya. Dapat juga kuman tertelan bersama sputum dan 

ludah sehingga menyebar ke usus. 

3) Secara linfogen, ke organ tubuh lainnya. 

4) Secara hematogen, ke organ tubuh lainnya  

2. Tuberkulosis Post-Primer (Sekunder) 

Adalah kuman yang dormant pada tuberkulosis primer akan 

muncul bertahun-tahun kemudian sebagai infeksi endogen menjadi 

tuberkulosis dewasa (tuberkulosis post-primer). Hal ini dipengaruhi 

penurunan daya tahan tubuh atau status gizi yang buruk. 

Tuberkulosis pasca primer ditandai dengan adanya kerusakan paru 

yang luas dengan terjadinya kavitas atau efusi pleura. Tuberkulosis 

post-primer ini dimulai dengan sarang dini di regio atas paru-paru. 

Sarang dini ini awalnya juga berbentuk sarang pneumonia kecil. 

Tergantung dari jenis kuman, virulensinya dan imunitas penderita, 

sarang dini ini dapat menjadi : 

a. Diresorbsi kembali tanpa menimbulkan cacat 

b. Sarang mula-mula meluas, tapi segera menyembuh dengan sembuhan 

jaringan fibrosis 

c. Sarang dini yang meluas dimana granuloma berkembang 

menghancurkan jaringan sekitarnya dan bagian tengahnya mengalami 

nekrosis dan menjadi lembek membentuk jaringan keju 
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d. Bila tidak mendapat pengobatan yang tepat penyakit ini dapat 

berkembang biak dan merusak jaringan paru lain atau menyebar ke 

organ tubuh lain 

E. Tanda dan Gejala  

Tanda dan gejala yang sering ditemui pada tuberkulosis 

adalah batuk yang tidak spesifik tetapi progresif. Biasanya tiga 

minggu atau lebih dan tidak ada dahak. Batuk terjadi karena 

adanya iritasi pada bronkus, sifat batuk dimulai dari batuk kering 

(non produktif) kemudian setelah timbul peradangan menjadi 

produktif (menghasilkan sputum). Selain gejala batuk disertai 

dengan gejala dan tanda lain seperti tersebut di bawah ini : 

a. Demam. Terjadi lebih dari sebulan, biasanya pada pagi hari. 

b. Hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. 

c. Keringat malam hari tanpa kegiatan. 

d. Sesak nafas akan ditemukan pada penyakit yang sudah 

berlanjut, dimana infiltrasinya sudah setengah bagian paru. 

e. Nyeri dada. Timbul bila infiltrasi radang sudah sampai ke 

pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Gejala ii jarang 

ditemukan. 

f. Kelelahan. 

g. Batuk darah atau dahak bercampur darah  
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F. Penatalaksanaan  

1. Pengobatan TBC paru 

Tujuan pemberian obat pada penderita tuberkulosis paru 

yaitu; untuk menyembuhkan,mencegah kematian dan kekambuhan. 

Obat yang sekarang digunakan adalah Fix Drugs Combination 

(FDC) 4 obat ini merupakan obat baru yang memiliki kandungan 

sama dengan obat lama yaitu; Rivampisin,Isoniazid (INH), 

Etambutol, dan Pyrazinamid. Dengan adanya obat FDC 4 ini 

penderita hanya cukup satu butir saja.  

Menurut Endang Nuraini (2002), dengan model pengobatan 

lama, yaitu dengan banyaknya obat yang harus dikonsumsi, tingkat 

kegagalan penyembuhan sangat tinggi. Sebab, banyak obat yang 

dikonsumsi menimbulkan beberapa efek samping yaitu; mual, 

pusing, diare. Akibatnya, banyak penderita yang menghentikan 

konsumsi obat. Prinsip di dalam penyembuhan penyakit TBC adalah 

kerajinan minum obat. 

Dalam pembarian obat ada beberapa macam cara pengobatan : 

a.    Pengobatan untuk penderita aktif selama 6 bualan, dilakukan 

dua tahap yaitu: 

− Tahap awal : obat diminum tiap hari, lama pengobatan 2 atau 

3 bulan tergantung berat ringannya penyakit. 

− Obat lanjutan : diminum 3 kali seminggu lama pengobatan 4 

atau 5 bulan tergantung berat ringannya penyakit. 
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b. Pengobatan untuk penderita kambuhan atau gagal pada 

pengobatan pertama yang dilakukan selama 8 bulan, yaitu : 

− Obat diminum setiap hari selama 3 bulan 

− Suntikan Streptomicyn setiap hari selama 2 bulan 

− Obat diminum 3 kali seminggu selama 5 bulan 

Untuk keberhasilan pengobatan, oleh badan kesehatan dunia 

(WHO) dilakukan strategi DOTS (Dyrecly Observed Treatment 

Shortcourse). Strategi ini merupakan yang paling efektif untuk 

mengontrol pengobatan tuberkulosi. 

Lima langkah strategi DOTS adalah dukungan dari semua 

kalangan, semua orang yang batuk dalam tiga minggu harus 

diperiksa dahaknya, harus ada obat yang disiapkan oleh pemerintah, 

pengobatan harus dipantau selama enam bulan oleh Pengawas 

Minum Obat dan ada sistem pencatatan/pelaporan. 

2. Perawatan bagi penderita TBC 

Perawatan yang harus dilakukan pada penderita tuberkulosis adalah : 

− Awasi penderita minum obat, yang paling berperan disini adalah orang 

terdekat penderita yaitu keluarga. 

− Mengetahui adanya gejala samping obat dan rujuk bila diperlukan. 

− Mencukupi kebutuhan gizi yang seimbang penderita. 

− Istirahat teratur minimal 8 jam perhari. 

− Mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada bulan kedua, 

kelima, dan keenam. 
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− Menciptakan lingkungan rumah dengan ventilasi dan pencahayaan 

yang baik.  

3. Pencegahan penularan TBC 

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah : 

− Menutup mulut bila batuk. 

− Membuang dahak tidak di sembarang tempat. Buang dahak pada 

wadah tertutup yang diberi lysol 5% atau kaleng yang berisi pasir 1/3 

dan diberi lysol. 

− Makan makanan bergizi. 

− Memisahkan alat makan dan minum bekas penderita. 

− Memperhatikan lingkungan rumah, cahaya dan ventilasi yang baik. 

− Untuk bayi diberikan imunisasi BCG 
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