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Abstrak  

Congestive Heart Failure (CHF) disebabkan karena kegagalan dalam memompa 

pasokan darah yang dibutuhkan tubuh, hal ini dikarenakan terjadi kelainan pada 

otot-otot jantung sehingga jantung tidak bisa bekerja secara normal. Tujuan karya 

tulis ilmiah ini mengetahui dan mampu menerapkan teori kedalam praktek asuhan 

keperawatan pada klien dengan CHF. Dengan demikian perlu kiranya difikirkan tentang 

pola asuhan keperawatan yang tepat dan cepat agar pasien terhindar dari penyakit CHF. 

Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah mampu menerapkan asuhan 

keperawatan pada pasien Ny. W dengan diagnosa medis CHF. Metode yang digunakan 

adalah dengan wawancara, pemeriksaan fisik serta studi dokumentasi. Kesimpulan dari 

karya tulis ilmiah ini adalah adalah pada Ny. W dengan CHF terjadi permasalahan pada 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi yaitu sesak nafas dan diberi  penanganan berupa 

pemberian posisi. 

Kata kunci: Asuhan Keperawatan, CHF, pemberian posisi, sesak nafas  

Abstract 

Congestive Heart Failure (CHF) is caused due to failure in pumping the blood supply 

needed by the body, this is due to an abnormality in the heart muscles so that the heart 

cannot work normally. The purpose of this scientific paper is to know and be able to 

apply theory into the practice of nursing care for clients with CHF. Thus it is necessary 

to think about appropriate and fast nursing care patterns so that patients avoid CHF. The 

general objective of writing this scientific paper is to be able to apply nursing care to 

patients Ny. W with CHF medical diagnosis. The method used is by interview, physical 

examination and documentation study. The conclusion of this scientific paper is to Mrs. 
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W with CHF problems occur in the fulfillment of oxygenation needs, namely shortness of 

breath and given the form of handling treatment. 

 

Keyword: Nursing care, CHF, giving position, shortness of breath 

  

 

PENDAHULUAN  

 

Congestive Heart Failure (CHF) 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

dimana jantung tidak lagi mampu dalam 

memompa darah, sehingga kebutuhan sel-

sel tubuh akan metabolisme dan oksigen 

tidak adekuat (Udjianti, 2013). CHF 

disebabkan karena kegagalan dalam 

memompa pasokan darah yang dibutuhkan 

tubuh, hal ini dikarenakan terjadi kelainan 

pada otot-otot jantung sehingga jantung 

tidak bisa bekerja secara normal. 

Menurut World Health Organization 

(WHO, 2016) angka kematian di dunia 

akibat CHF mencapai 17,5 juta orang 

pertahun. Kasus penyakit CHF  terus 

mengalami peningkatan di seluruh dunia, 

di Amerika Serikat kasus penyakit CHF  

mencapai  550 ribu kasus per tahun. 

Prevalensi CHF  di Indonesia mencapai 

1,5%, Kalimantan Utara menempati posisi 

pertama sebanyak 2,2%, sedangkan di 

Jawa Tengah sebanyak 1,6 %  

(RISKESDAS, 2018). 

Tujuan penulis melakukan studi kasus 

ini yaitu untuk mengetahui gambaran 

pelaksanaan asuhan keperawatan Pasien 

Congestive Heart Failure (CHF) dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 

 

METODE  

Rancangan studi kasus adalah 

rancangan penelitian yang mencakup 

pengkajian satu unit penelitian secara 

intensif, misalnya satu klien, 

keluarga,kelompok atau instansi 

(Nursalam, 2009). Karya tulis ilmiah ini 

adalah studi kasus untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan pada pasien 

Congestive Heart Failure (CHF) dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 

Pada studi kasus ini, subjek 

penelitian yang diteliti sebanyak 1 subjek 

dengan kriteria pasien dengan diagnosa 

medis Congestive Heart Failure (CHF) 

dengan gangguan pemenhan kebutuhan 

oksigenasi. 

Tempat pengambilan studi kasus 

ini dilakuakan di RSUD Simo  dengan 

waktu pengambilan kasus dimulai pada 

tangga 17 Februari – 28 Februari 2020 di 

Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah 

Simo Boyolali. 

Pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dengan metode pengumpulan data yaitu 

metode wawancara, observasi pemeriksaan 

fisik dan studi dokumentasi.  

 

HASIL  

Studi kasus dilaksanakan di RSUD 

Simo, penulis memilih subjek studi kasus 

yaitu dengan kriteria yang ditetapkan yaitu 



pasien dengan Congestive Heart Failure 

(CHF). 

Hasil dari data pengkajian 

observasi yang diperoleh maka penulis 

melakukan analisa data dan merumuskan 

diagnosa keperawatan pada tanggal 21 

Februari 2020 yang didapatkan hasil data 

subjektif, pasien mengatakan sesak napas 

sejak tadi siang sebelum masuk rumah 

sakit, pasien juga mengatakan sulit 

bernafas kalau penyakitnya mulai kambuh 

terutama saat aktivitas fisik ringan. Data 

objektinya didapatkan hasil bahwa 

terdengar suara nafas tambahan (ronkhi), 

pasien tampak bernafas menggunakan otot 

bantu pernapasan, tampak pergerakan 

retraksi dinding dada. Dari data-data 

tersebut maka dapat dirumuskan diagnosa 

keperawatan yaitu pola napas tidak efektif 

berhubungan dengan hambatan upaya 

napas ditandai dengan penggunaan otot 

bantu pernapasan. 

Berdasarkan tujuan dan kriteria 

hasil tersebut kemudian penulis menyusun 

intervensi keperawatan berdasarkan SIKI 

yaitu dengan pemantauan respirasi 

(I01014) yang pertama observasi : monitor 

pola napas dan monitor tanda-tanda vital, 

kemudian yang kedua terapeutik yaitu 

dengan posisikan pasien head up, semi 

fowler dan fowler setiap posisi 15 menit 

kemudian hitung RR dan saturasi oksigen. 

Dan yang ketiga edukasi yaitu jelaskan 

tujuan dan prosedur pemantauan. 

 

PEMBAHASAN 

Intervensi keperawatan adalah suatu 

rangkaian kegiatan penentuan langkah-

langkah pemecahan masalah dan 

prioritasnya, perumusan tujuan, rencana 

tindakan dan penilaian asuhan 

keperawatan pada pasien berdasarkan 

analisis data dan diagnosis keperawatan 

(Brunner & Suddarth, 2010). 

Berdasarkan fokus diagnosa utama 

yang diambil oleh penulis adalah pola 

napas tidak efektif  b.d hambatan upaya 

napas d.d penggunaan otot bantu 

pernapasan (D.0005) pada pasien 

Congestive Heart Failure (CHF) yang 

mengeluh sesak napas saat beraktivitas 

ringan. Intervensi yang dapat dilakukan 

antara lain pemberian tiga posisi yaitu 

head up, semi fowler, dan fowler. Secara 

teoritis pemberian posisi adalah salah satu 

tindakan yang dapat menurunkan atau 

mengurangi sesak napas pada pasien. 

Dengan mempertahankan posisi dapat 

membantu meningkatkan tekanan intra-

abdominal dan menurunkan penekanan 

diafragma ke bagian rongga abdomen 

selama inspirasi, positioning  juga dapat 

membantu meningkatkan sirkulasi darah. 

Sirkulasi darah yang lancar akan 

melancarkan transportasi oksigen ke 

jaringan sehingga kebutuhan oksigen akan 

terpenuhi. (Smeltzer & Bare, 2014). 

Teknik pemberian posisi dilakukan 

untuk mengurangi sesak napas pada pasien 

Congestive Heart Failure (CHF) yang 

mengeluh sesak napas saat beraktivitas 

fisik ringan. Kegiatan ini dilakukan 

sebagai tindakan utama penulis untuk 

mengurangi sesak napas pada pasien 

karena tindakan tersebut efektif. Kegiatan 

ini dilakukan setiap 15 menit tiap posisi, 

dan istirahat 10 menit setiap akan berganti 

posisi sehingga diharapkan kebutuhan 

oksigenasi terpenuhi.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Khasanah, dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa tindakan pemberian 

posisi dapat mempertahankan saturasi 

oksigen dan pernapasan pada pasien CHF. 

Pengaruh pemberian posisi tersebut pada 

pasien CHF ini yaitu pasien dapat 

meningkatkan dorongan pada diafragma 

sehingga meningkatnya ekspansi dada dan 

ventilasi paru dan dapat meningkatkan 

kondisi pengembangan paru dan nadi. 

Setelah melakukan tindakan 

keperawatan atau implementasi 



keperawatan tahap terakhir dalam asuhan 

keperawatan yaitu evaluasi keperawatan. 

Evaluasi keperawatan yang dimaksud  

adalah mengkaji respon pasien terhadap 

tindakan keperawatan yang sudah 

dilakukan oleh perawat dengan mengacu 

pada standar atau criteria hasil yang telah 

ditetapkan pada rumusan tujuan. Terlihat 

pada status pasien yang telah dikaji bahwa 

kriteria keberhasilan yang dapat digunakan 

sebagai dasar evaluasi ini tidak selalu 

dicantumkan sehingga evaluasi yang 

dilakukan kurang mengacu pada tujuan 

(Supratti & Ashriady, 2016).  

Dari hasil pre-test dan post-test teknik 

pemberian posisi selama 1x8 jam, 

diperoleh hasil adanya peningkatan 

saturasi oksigen dan respiratory rate pada 

Ny. W. 

Hal ini sesuai penelitian yang 

dilakukan oleh Khasanah (2017) bahwa 

ada pengaruh posisi pasien sebelum dan 

setelah dilakukan pemberian tiga posisi. 

Berdasarkan hasil studi kasus yang 

dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Simo diketahui bahwa setelah dilakukan 

tindakan intervensi keperawatan dengan 

menggunakan teknik pemberian posisi 

selama 1x8 jam, pola napas pasien dapat 

teratasi. 

KESIMPULAN  

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan berupa pemberian tiga posisi 

pada Ny. W, didapatkan hasil evaluasi 

yaitu pasien mengatakan sesak nafas 

berkurang. Hasil observasi didapatkan 

peningkatan nilai saturasi oksigen dan 

respiratory rate setiap tiga posisi. 

SARAN  

Penulis memberikan beberapa 

saran penulis memberikan beberapa saran 

setelah secara langsung mengamati lebih 

dekat perkembangan status kesehatan 

pasien Diharapkan dengan adanya studi 

kasus ini, dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi mahasiswa/i di kampus 

Universitas Kusuma Husada Surakarta 

Prodi D-III Keperawatan khususnya pada 

keperawatan gawat darurat terutama pada 

pembelajaran tentang asuhan keperawatan 

gawat darurat. Diharapkan rumah sakit 

dapat memberikan penangan gawat 

darurat yang lebih cepat dan tepat kepada 

pasien-pasien yang mengalami kegawat 

daruratan. Diharapkan bagi perawat-

perawat yang berada di Instalasi Gawat 

Darurat yang melakukan tindakan 

keperawatan darurat bisa lebih 

memperhatikan dan menekankan 

perawatan secara tepat dan cepat. 
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