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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di antara berbagai kelainan bawaan (congenital anomaly) yang ada, 

penyakit jantung bawaan (PJB) merupakan kelainan yang paling sering 

ditemukan. Di Amerika Serikat, insidens penyakit jantung bawaan sekitar 8-10 

dari 1000 kelahiran hidup, sepertiga di antaranya bermanifestasi sebagai kondisi 

kritis pada tahun pertama kehidupan dan 50% dari kegawatan pada bulan pertama 

kehidupan berakhir dengan kematian penderita. Di Indonesia, dengan populasi 

200 juta penduduk dan angka kelahiran hidup 2%, diperkirakan terdapat sekitar 

30.000 penderita PJB. 

Tetralogi Fallot merupakan salah satu penyakit jantung bawaan tipe 

sianostik yang digambarkan dengan 4 macam kelainan, yaitu : Stenosis pulmonal, 

Defek Septum Ventrikel, Hipertrofi Ventrikel kanan, overriding aorta pada septum 

ventrikel. Pada penyakit ini yang memegang peranan penting adalah defek septum 

ventrikel dan stenosis pulmonal. Tata laksana yang paling efisien adalah dengan 

dilakukannya operasi. Tetapi sayangnya tidak mudah untuk dapatnya dilakukan 

operasi, disamping biayanya mahal operasipun harus dilakukan dengan berbagai 

syarat. Bila berat badan anak < 10 Kg Tetralogi fallot dengan keluhan yang sudah 

jelas (derajat III dan IV) hanya dapat dilakukan operasi paliatif saja, yaitu 

mengatasi penyebab yang memegang peranan penting dalam munculnya masalah, 

dipilih beberapa penyebab dari 4 kelainan untuk dikoreksi apakah defek septum 

ventrikel dan atau stenosis pulmonalnya, baru setelah anak mencapai Berat badan 

> 10 Kg dapat dilakukan koreksi total. (Picu GBST RSUP dr. Sardjito, 2006, 

KumpulanMateriPelatihanKeperawatankritisAnakbagiPerawatTidakditerbitkan,htt

p://jantung.klikdokter.com/subpage.php?id=2&sub=70 diperoleh 6 juli 2011 ). 

Menurut  Sudigdo Sastoasmoro, 2003  Sesuai dengan namanya, 

manifestasi klinis yang selalu terdapat pada pasien dengan penyakit jantung 

http://jantung.klikdokter.com/subpage.php?id=2&sub=70
http://jantung.klikdokter.com/subpage.php?id=2&sub=70
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bawaan sianotik adalah sianosis. Sianosis adalah warna kebiruan pada mukosa 

yang disebabkan oleh terdapatnya >5g/dl hemoglobin tereduksi dalam sirkulas. 

Pada 469 pasien dengan penyakit jantung bawaan sianotik, 65% didiagnosis di 

bawah umur 2 tahun, 17% antara umur 2 – 5 tahun, dan 18% di atas umur 5 tahun. 

Bila umur ini dihubungkan dengan tipe dan derajat kelainan, maka penyakit 

jantung bawaan sianotik yang serius sebagian besar didiagnosis pada umur 3 

bulan pertama. Setelah umur ini prevalensi pasien dengan kelainan yang berat 

sangat menurun, terutama transoportasi arteri besar. Ini berbeda dengan tetralogi 

fallot, yang justru meningkat prevalensinya setelah umur 1 tahun. 

Insidens penyakit jantung bawaan (PJB) berkisar antara 6 sampai 10 per 

1.000 kelahiran hidup (rata-rata 8 per 1.000 kelahiran hidup). PJB diklasifikasikan 

menjadi 2 kelompok, yaitu PJB non-sianotik dan sianotik. Jumlah pasien PJB 

non-sianotik berkisar 3-4 kali PJB sianotik. Dari yang non-sianotik, kelainan 

defek septum ventrikel (ventricular septal defect, VSD) merupakan kelainan 

terbanyak, yaitu antara seperempat sampai sepertiga dari seluruh angka kejadian 

PJB. Sedangkan PJB sianotik yang terbanyak adalah tetralogi Fallot. 

Perbandingan antara penyakit jantung bawaan non-sianotik dan sianotik adalah 

4:1. Walaupun lebih sedikit, PJB sianotik menyebabkan morbiditas dan mortalitas 

yang lebih tinggi daripada PJB non-sianotik. 

Tentunya sebelum adanya kemampuan untuk dilakukan operasi, baik 

karena masalah biaya maupun kondisi umum klien, seorang perawat harus mampu 

memberikan pertolongan untuk membantu klien saat terjadinya serangan hipoksia 

spell. Salah satu tindakan tatalaksana dalam mengatasi kegawatan non invasif 

yang mudah dan segera dapat dilaksanakan sendiri oleh klien dan keluarganya 

adalah melakukan knee chest position saat terjadinya serangan hypoxic spell 

tersebut. Penatalaksanaan posisi ini lebih faali dan rasional bila dicermati dari 

kompleksitas etiologi dan patofisiologi dari Tetralogi of Fallot. Dan sesuai dengan 

perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dunia kedokteran dan keperawatan 

tentunya intervensi ini perlu didukung dengan evidence base serta kajian yang 

perlu ditingkatkan untuk meninjau efektifitasnya, maka dari itu penulis tertarik 
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untuk menerapkan intervensi non invansif knee chest positioning sebagai 

pertolongan pertama hypoxic spells pada klien dengan tetralogi of fallot. 

1.2. Tujuan Studi Kasus 

1.2.1 Tujuan Umum 

Menganalisis Tingkat Efektivitas Intervensi Non invasif  Knee Chest 

Positioning Sebagai pertolongan Pertama Hyipoxic Spells pada Klien 

dengan Tetralogy of Fallot 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi kebutuhan dasar klien pada kasus tetralogi of 

fallot sebelum dan sesudah diberikan intervensi knee chest 

positioning. 

2. Menentukan perencanaan positioning berdasarkan analisa data 

pada kasus Tetralogi of Fallot. 

3. Melaksanakan tindakan keperawatan berdasarkan strategi 

perencanaan yang telah disusun. 

4. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan yang telah dilakukan. 

1.3 Manfaat Studi Kasus 

1.3.1 Bagi Peneliti 

Sebagai penelitian dasar yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.3.2 Bagi Institusi 

Agar menjadi bahan masukan bagi pengembangan pendidikan program 

D III Keperawatan 

1.3.3 Bagi Profesi 

Dapat memberi informasi dan melakukan pertolongan pertama pada 

hypoxic spells sehingga dapat menjadi masukan bagi penerapan asuhan 

keperawatan kepada pasien khususnya pasien dengan Tetralogi of 

Fallot.  

1.3.4 Bagi Pelayanan 
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Sebagai masukan terhadap asuhan keperawatan pada klien Tertalogi of 

Fallot yang telah dilakukan selama ini sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien. 

1.3.5 Bagi Keluarga Penderita 

Dapat meningkatkan pengetahuan keluarga pasien dengan Tetralogi of 

Fallot dan dapat memberikan pertolongan pertama noninvasif jika 

terjadi hypoxic spells dirumah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah “  

Bagaimana Tingkat Efektivitas Intervensi Non invasif  Knee Chest 

Positioning Sebagai pertolongan Pertama Hyipoxic Spells pada Klien dengan 

Tetralogy of Fallot ? “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


