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 Abstrak  
  

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) atau sering disebut dengan Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease adalah penyakit progresif yang mengancam jiwa 
diperkirakan mempengaruhi lebih dari 251 juta orang di dunia dan diperkirakan menjadi 
penyebab kematian ketiga pada tahun 2020. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 
adalah penyakit infeksi kronis yang ditandai dengan adanya hambatan aliran udara 
disaluran nafas yang progresif non-reversibel atau parsial reversibel. Tujuan studi kasus  
adalah Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien dengan Penyakit 
Paru Obstruksi Kronis. Jenis penelitian deskriptif dengan metode yang digunakan yaitu 
studi kasus. Subjek  yang digunakan pada studi kasus ini yaitu 1 pasien yang mengalami 
Penyakit Paru Obstruksi Kronis dengan pemenuhan kebutuhan aman dan keselamatan 
dengan menggunakan diafragma breathing terapi selama 3x dalam 1 minggu. Setelah 
pelaksanaan selama 3 hari diperoleh hasil bahwa dengan dilakukannya terapi diafragma 
ini dapat meningkatkan rasa kenyamanan pada pasien dengan PPOK. Dapat 
disimpulkan bahwa diaphragm therapy dapat meningkatkan rasa kenyamanan pada 
pasien PPOK yang mengalami gangguan rasa nyaman. Penulis berharap semoga teknik 
ini dapat diaplikasikan di Rs dan dapat digunakan penelitian selanjutnya.  
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PENDAHULUAN  

 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis 

(PPOK) atau sering disebut dengan 



 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

adalah penyakit progresif yang 

mengancam jiwa diperkirakan 

mempengaruhi lebih dari 251 juta orang di 

dunia dan diperkirakan menjadi penyebab 

kematian ketiga pada tahun 2020 

(Riskesdas, 2013). Menurut WHO sendiri 

ada empat jenis penyakit tidak menular 

utama yang salah satunya adalah PPOK.   

Penyakit Paru Obstruktif Kronik 

(PPOK) adalah penyakit infeksi kronis 

yang ditandai dengan adanya hambatan 

aliran udara disaluran nafas yang progresif 

non-reversibel atau parsial reversibel. 

PPOK bukan merupakan penyakit tunggal, 

namun merupakan istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan penyakit paru 

kronis yang membuat keterbatasan aliran 

udara paru (WHO, 2014). 

Di Indonesia, PPOK meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur 

harapan hidup, kebiasaan merokok, 

pertambahan penduduk, polusi udara 

diperkotaan besar saat ini, di daerah 

industri, dan daerah pertambangan. PPOK 

menjadi salah satu Penyakit Tidak 

Menular yang ada di Indonesia dan di 

Dunia yang juga menjadi prioritas utama 

bagi Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia (Riskesdas RI,2013).   

Fenomena yang terjadi di Indonesia 

sebanyak 3,7 % terdiagnosa PPOK. 

Daerah dengan penduduk tertinggi yang 

mengalami masalah PPOK adalah di 

daerah Nusa Tenggara Timur sebanyak 

10.10%, di Sulawesi Tengah sebanyak 

8.0%, Sulawesi Barat dan Selatan 

sebanyak 6.7%. menurut Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 

menyebutkan di provinsi Jawa Tengah 

sebanyak 3,4%. Prevalensi yang tinggi 

terdapat pada pria daripada wanita, namun 

pada era sekarang terdapat kecenderungan 

untuk wanita dalam mengalami PPOK 

dikarenakan gaya hidup modern sekarang 

wanita juga merokok (Riskesdas, 2013).  

Kebiasaan merokok yang cukup tinggi 

yang membuat meningkatnya penderita 

PPOK. Diiringi dengan pertumbuhan 

penduduk yang cukup tinggi di Indonesia, 



 

daerah perindustrian yang membuat 

banyak polusi diudara yang memicu juga 

timbulnya PPOK. PPOK sendiri 

merupakan penyakit sistemik yang 

mengikutsertakan metabolisme, otot 

rangka, dan molekul genetik. Disfungsi 

otot rangka merupakan hal yang utama 

yang berperan dalam aktivitas yang 

terbatas bagi penderita inflamasi sistemik 

(Oemiati, 2013). Kebiasaan merokok, 

infeksi saluran nafas atas yang kronis atau 

kambuhan, polusi udara, dan alergi hal ini 

akan memicu disfungsi kerja otot rangka 

yang membuat seseorang mudah 

kelelahan. Hal ini juga yang akan 

mengakibatkan aktivitas pasien sehari-hari 

menjadi kurang nyaman baik secara fisik 

maupun psikospiritual. Kenyamanan 

sendiri adalah pola kesenangan, perasaan 

lega, dan kesempurnaan dalam dimensi 

fisik, psikososiospiritual (Herdman, T. 

Heather, 2015-2017).  

Kenyamanan/rasa nyaman adalah 

suatu keadaan dimana telah terpenuhinya 

kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan 

akan ketrentraman(suatu kepuasan yang 

meningkatkan penampilan sehari-hari), 

kelegaan(kebutuhan telah terpenuhi), dan 

transenden (keadaan yang melebihi 

masalah dan nyeri). kenyamanan mesti 

dipandang secara holistik yang mencakup 

empat aspek yaitu fisik, sosial, 

psikospiritual, dan lingkungan. Secara 

umum dalam aplikasi pemenuhan 

kebutuhan rasa nyaman adalah kebutuhan 

rasanyaman bebas dari rasa nyeri. Dalam 

penderita PPOK aktivitas yang terlalu 

banyak dapat menyebabkan kelelahan dan 

membuat penderita menjadi kurang 

nyaman (Wahid, 2015)  

Penanganan PPOK dapat dilakukan 

dengan cara farmakologi dan non-

farmakologi. Penanganan secara 

farmakologi adalah terapi yang 

menggunakan obat untuk kesembuhan 

pasien. Pendekatan farmakologis sering 

merujuk pada perawatan yang bertahap, 

yang berarti dalam jangka waktu panjang 

dan pendek. Dalam pasien dengan PPOK 

akan mendapat pengobatan dalam jangka 



 

waktu yang panjang, yaitu dengan 

penggunaan terapi bronkodilator agnonis 

beta2 yang dapat memberi efek samping 

takikardia, tremor, gugup, dan mual. Serta 

agen antikolinergik inhalasi yang memiliki 

efek lebih ringan yaitu mulut kering, 

gugup, pusing, kelelahan, dan sakit kepala. 

Oleh karena itu selain terapi farmakologi 

akan diterapkan juga terapi non-

farmakologi yang tanpa menimbulkan efek 

samping (Joice, 2014).  

Salah satu terapi non-farmakologi 

untuk mengatasi ketidaknyamanan pada 

pasien dengan PPOK adalah Diaphragm 

Therapy. Diaphragm Therapy atau terapi  

diafragma merupakan salah satu terapi 

latihan nafas yang menggunakan otot  

diafragma, sehingga memungkinkan 

abdomen terangkat perlahan dan dada 

mengembang penuh. Tujuan terapi ini 

yaitu memungkinkan pasien dengan 

masalah ventilasi untuk mecapai optimal 

dan efisien (Agustina, 2019). Latihan 

pernafasan diafragma ini bertujuan untuk 

optimalisasi penggunaan otot diafragma 

dan diafragma selama pernafasan. Ketika 

penggunaan otot diafragma bekerja secara 

optimal maka akan terjadi kelenturan otot-

otot pernafasan, dengan terjadinya 

kelenturan pada otot-otot pernafasan akan 

membuat tubuh menjadi lebih rileks dan 

dapat meningkatkan sirkulasi pernafasan 

dalam memenuhi kebutuhan tubuh akan 

oksigen (Wahid I,2015). Latihan 

pernafasan diafragma yang digunakan 

yaitu dengan metode 2-4-2. yang dimaksud 

2-4-2 adalah 2 detik pertama inhalasi atau 

menarik nafas dalam, diikuti 4 detik 

berikutnya menahan nafas dengan 

menggunakan otot-otot perut, setelah itu 2 

detik exhalasi atau mengeluarkan nafas 

melalui mulut (Agustina, 2019).       

Berdasarkan latar belakang diatas 

penulis tertarik untuk melakukan studi 

kasus Asuhan Keperawatan Pasien 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Aman dan 

Keselamatan. 

METODE  

Metode penelitian menggunakan 

observasi pada pre dan post tindakan. 



 

Subjek penelitian pada studi kasus ini, 

subjek penelitian yang diteliti sebanyak 1 

subjek dengan kriteria pasien dengan 

diagnosa medis PPOK dengan asma yaitu 

Ny S. Pasien di ruang anggrek 1 RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. Tindakan 

diaphragm therapy : dilakukan 3 kali 

dalam seminggu dengan durasi 10-15 

menit sekali dilakukan tindakan. Pelaksaan 

diaphragm therapy dengan metode 2-4-2 

yaitu 2 detik menarik nafas, 4 detik 

menahan nafas, dan 2 detik selanjutnya 

menghembuskan nafas melalui mulut. 

 

HASIL  

Pengkajian yang didapatkan pada 

Ny. S didapatkan data yaitu pasien merasa 

khawatir dengan sesak yang dialami karna 

menurutnya sesak yang dialami lebih berat 

dari biasanya. Selain itu pasien 

mengatakan sedikit cemas dan tubuhnya 

menjadi sering kaku-kaku, pasien 

mengalami penurunan berat badan dari 

45kg menjadi 38,5kg, pasien mengatakan 

nafsu makannya berkurang dan di RS 

pasien makan habis ½ porsi bahkan hanya 

3-4 sendok saja ia makan. Di Rs pasien 

merasa kurang nyaman saat BAB karna 

harus memakai pispot. Pasien mengatakan 

sulit tidur karna nyeri dan sesak yang 

dialami, sehingga ketika tertidur pasien 

sering terbangun. intervensi keperawatan 

(SIKI) yang dilakukan yaitu Terapi 

Relaksasi  dengan : Identifikasi rasa tegang 

pasien dan rasa ketidaknyamanan pasien, 

Beri informasi mengenai teknik relaksasi, 

Latih teknik Diaphragm therapy. Hasil 

evaluasi yang diperoleh penulis selama 3 

hari pada Ny. S adalah pada hari pertama 

27 Februari 2020. Hasil observasi yang 

didapat Pasien tampah letih,wajah agak 

tegang nilai Comfort Scale : 26 analisa 

yang diperoleh adalah masalah belum 

teratasi. Sehingga planning yang diambil 

yaitu melanjutkan intervensi yang disusun 

sebelumnya mel atih Diaphragm Therapy 

dan identifikasi rasa tegang dan 

ketidaknyamanan pasien. Evaluasi hasil 

dihari kedua yaitu pada jumat,28 feb 2020 

diperoleh hasil Pasien mengatakan sedikit 

lebih rileks, lebih tenang saat tidur, jarang 



 

terbangun saat tidur, kaku-kaku sedikit 

berkurang. Hasil evaluasi obyektif pasien 

tampah lebih rileks, wajah tidak tegang,  

nilai Comfort Scale : 20. 

 Evaluasi hari ketiga yaitu pada sabtu, 

29 feb 2020 diperoleh hasil bahwa pasien 

mengatakan tidur lebih lama dari kemarin, 

jarang terbangun saat tidur, gelisah 

berkurang dan merasa sudah tidak kaku 

kaku, pasien mengatakan  tidak terlalu 

khawatir lagi dengan sesaknya dan hasil 

observasi diperoleh pasien tampak lebih 

segar dari kemarin dan wajah sedikit lebih 

rileks Hasil pengukuran Comfort Scale : 

18. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan diagnosa yang 

diambil oleh penulis yaitu Gangguan rasa 

nyaman berhubungan dengan gejala 

penyakit(sesak) dibuktikan dengan pasien 

mengeluh tidak nyaman dan mengeluh 

sulit tidur pada pasien PPOK. Salah satu 

Intervensi yang dapat dilakukan adalah 

diaphragm therapy. 

Diaphragm Therapy atau terapi 

diafragma merupakan salah satu terapi 

latihan nafas yang menggunakan otot 

diafragma, sehingga memungkinkan 

abdomen terangkat perlahan dan dada 

mengembang penuh. Diaphragm Therapy 

atau terapi pernafasan diafragma 

merupakan pernafasan yang dilakukan 

menggunakan otot diafragma dengan 

pernafasan dalam. Terapi pernafasan 

diafragma ini bertujuan untuk 

memungkinkan pasien dengan masalah 

ventilasi untuk mecapai optimal dan 

efisien. optimalisasi penggunaan otot 

diafragma dan diafragma selama 

pernafasan. Ketika penggunaan otot 

diafragma bekerja secara optimal maka 

akan terjadi kelenturan otot-otot 

pernafasan, dengan terjadinya kelenturan 

pada otot-otot pernafasan akan membuat 

tubuh menjadi lebih rileks dan dapat 

meningkatkan sirkulasi pernafasan dalam 

memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen. 

pernafasan diafragma dapat dilakukan 

dalam posisi duduk, berbaring, maupun 

setengah duduk. Latihan ini dilakukan 

selama 3 kali seminggu selama kurang 



 

lebih 5-10 menit dalam satu hari(Agustina, 

2018).  

Oleh karna itu penulis menggunakan 

Diaphragm therapy sebagai intervensi 

pada Ny. S yang menderita PPOK dengan 

asma, untuk mengurangi rasa 

ketidaknyamanan yang timbul karna sesak 

yang dialami pasien. Intervensi yang 

dilakukan selama 3 hari dengan sekali 

latihan 10-15 menit di siang hari. 

Hasil evaluasi yang diperoleh penulis 

selama 3 hari pada Ny. S adalah pada hari 

pertama 27 Februari 2020. Hasil observasi 

yang didapat Pasien tampah letih,wajah 

agak tegang nilai Comfort Scale : 26 

analisa yang diperoleh adalah masalah 

belum teratasi. Sehingga planning yang 

diambil yaitu melanjutkan intervensi yang 

disusun sebelumnya mel atih Diaphragm 

Therapy dan identifikasi rasa tegang dan 

ketidaknyamanan pasien. Evaluasi hasil 

dihari kedua yaitu pada jumat,28 feb 2020 

diperoleh hasil Pasien mengatakan sedikit 

lebih rileks, lebih tenang saat tidur, jarang 

terbangun saat tidur, kaku-kaku sedikit 

berkurang. Hasil evaluasi obyektif pasien 

tampah lebih rileks, wajah tidak tegang,  

nilai Comfort Scale : 20. 

 Evaluasi hari ketiga yaitu pada sabtu, 

29 feb 2020 diperoleh hasil bahwa pasien 

mengatakan tidur lebih lama dari kemarin, 

jarang terbangun saat tidur, gelisah 

berkurang dan merasa sudah tidak kaku 

kaku, pasien mengatakan  tidak terlalu 

khawatir lagi dengan sesaknya dan hasil 

observasi diperoleh pasien tampak lebih 

segar dari kemarin dan wajah sedikit lebih 

rileks Hasil pengukuran Comfort Scale : 

18.  

Kesimpulan selama 3 hari dilakukan 

diaphragm therapy pada Ny. S diperoleh 

bahwa adanya peningkatan rasa nyaman 

yang dirasakan oleh Ny. S. Dihari pertama 

diperoleh nilai pada skala comfort 26 

menjadi 22 dihari ke dua dan dihari ke tiga 

menjadi  18. Sehinggpasien merasakan 

kenyamanan setelah dilakukan tindakan 

diaphragm therapy selama 3 hari.  

 

KESIMPULAN  



 

Setelah penulis melakukan pengkajian 

diperoleh data bahwa pasien mengeluh 

sesak pasien merasa khawatir dengan 

sesak yang dialami karna menurutnya 

sesak yang dialami lebih berat dari 

biasanya. Selain itu pasien mengatakan 

sedikit cemas dan tubuhnya menjadi sering 

kaku-kaku, pasien mengalami penurunan 

berat badan dari 45kg menjadi 38,5kg, 

pasien mengatakan nafsu makannya 

berkurang dan di RS pasien makan habis 

½ porsi bahkan hanya 3-4 sendok saja ia 

makan. Pasien mengatakan sulit tidur 

karna nyeri dan sesak yang dialami, 

sehingga ketika tertidur pasien sering 

terbangun.  

Diagnosa keperawatan yang dijadikan 

focus penulis adalah Gangguan rasa 

nyaman berhubungan dengan gejala 

penyakit(sesak) dibuktikan dengan kondisi 

penyakit klinis PPOK. 

Intervensi keperawatan yang disusun 

pada Ny. S dengan PPOK disertai asma 

yaitu menyelesaikan masalah Gangguan 

rasa nyaman berhubungan dengan gejala 

penyakit(sesak) dibuktikan dengan kondisi 

penyakit klinis PPOK dengan rencana 

keperawatan Terapi Relaksasi  dengan : 

Identifikasi rasa tegang pasien dan rasa 

ketidaknyamanan pasien, Beri informasi 

mengenai teknik relaksasi, Latih teknik 

Diaphragm therapy. 

Implementasi keperawatan yang 

dilakukan pada Ny. S dengan PPOK 

disertai asma adalah menidentifikasi rasa 

tegang pasien dan rasa ketidaknyamanan 

pasien, memberi informasi mengenai 

teknik relaksasi, melatih teknik 

Diaphragm therapy. 

Hasil evaluasi akhir diagnosa 

keperawatan gangguan rasa nyaman adalah 

nilai Comfort Scale menunjukkan angka 

18 yang diawal sebelum dilakukan 

tindakan adalah 26.  

 

SARAN  

Setelah penulis melakukan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

PPOK disertai asma penulis memberikan 

usulan masukan yang positif khusunya 

dibandingkan kesehatan anatara lain : 



 

Diharapkan rumah sakit khususnya 

RSUD Dr. moewardi dapat selalu 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 

serta selalu mempertahankan kerjasama 

yang baik antar anggota tim kesehatan 

maupun pasien dan keluarga sehingga 

asuhan keperawatan yang diberikan dapat 

mendukung kesembuhan pasien. Baiknya 

perawat memiliki tanggungjawab dan 

senantiasa meningkatkan ketrampilan yang 

dimiliki dan selalu berkoordinasi dengan 

tenaga kesehatan yang lain dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

khususnya pada pasien dengan PPOK. 

Dapat meningkatakan mutu pelayanan 

pendidikan yang lebih 

berkualitas dengan mengumpulkan riset 

dalam setiap tindakan 

yang dilakukan sehingga mampu 

menghasilkan perawat yang profesonal, 

trampil, inovatif, dan bermutu dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

yang komprehensif, berdasarkan ilmu dan 

kode etik keperawatan terutama 

pada kasus pasien dengan PPOK.  

Dapat memberikan tindakan 

pengelolaan selanjutnya pada pasien 

PPOK dalam tindakan melatih Diaphragm 

therapy sehingga dapat meningkatkan rasa 

nyaman pasien.  
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