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ABSTRAK 

Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi 

tantangan global. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan 

oleh kuman mycobacterium tuberculosis.. Insiden kasus TBC dengan BTA positif 

sebesar 189 per 100.000 penduduk atau sekitar 450.000 kasus. Tiga Negara 

dinyatakan sebagai Negara dengan disease burden tertinggi didunia yaitu India 

dengan 2.2 juta kasus, China dengan 900 juta kasus dan Indonesia dengan 842 

juta kasus. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini untuk mengambarkan hasil 

pelaksanaan asuhan keperawatan ganguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada 

Tn.Y dengan tuberkulosis paru di  Desa Punggur Lampung Tengah Provinsi 

Lampung Tahun 2021. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 2-5 februari 2021. Subjek 

asuhan ini sebanyak 1 orang dari 1 keluarga, data menggunakan metode deskriptif 

melalui proses keperawatan, yaitu pengkajian, menentukan diagnosa, 

merencanakan tindakan, inplementasi dan evaluasi keperawatan. 

Dari hasil pengkajian dapat disimpulkan jika Tn.  Y mengalami gangguan 

oksigenasi yang sudah 4 bulan diderita dan sejak 1 bulan yang lalu Tn.Y sering 

merasa sesak, dada terasa sakit dan batuk berdahak yang susah dikeluarkan. 

Diagnosis keperawatan difokuskan pada masalah bersihan jalan nafas tidak efektif 

berhubungan dengan ketidak mampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga 

yang sakit. evaluasi yang di dapatkan pada pasien dengan masalah bersihan jalan 

nafas tidak efektif menunjukan bahwa pasien  Tn.Y mengalami penurunan pada 

masalah bersihan jalan nafas, suara whezzing berkurang, mampu mengeluarkan 

seceret dengan baik, mampu melakukan batuk efektif, sesak hilang, tidak ada 

suara nafas tambahan. 

Diharapkan agar pasien dan keluarga dapat memahami cara merawat dan 

pentingnya rutin meminum obat serta menerapkan batuk efektif yang telah 

diajarkan. 
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