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ABSTRAK 

 

Chronic Kidney Disease (CKD) adalah kegagalan fungsi ginjal untuk mempertahankan 

metabolisme serta keseimbangan cairan dan elektrolit akibat kerusakan ginjal yang progesif dengan 

manifestasi penumpukan produksi metabolit didalam darah sehingga mengakibatkan gangguan 

kebutuhan keletihan. Keletihan adalah perasaan tidak berdaya baik secara fisik maupun psikologis 

sehingga pasien tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.  Tujuan studi kasus ini adalah untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien dengan Chronic 

Kidney Disease (CKD) dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas di Ruang Flamboyan 8. Hasil studi 

kasus menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 

dalam pemenuhan kebutuhan aktivas dengan masalah keperawatan keletihan yang dilakukan 

tindakan keperawatan Pursede Lips Breathing (PLB) selama 7x pengulangan didapatkan hasil 

terjadi penurunan tingkat keletihan dari skala 7 (berat) menjadi skala 0 (tidak letih). Rekomendasi 

tindakan Pursede  Lips Breathing (PLB) efektif dilakukan pada pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD) dengan keletihan. 
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PENDAHULUAN   



Penyakit Chronic Kidney Disease 

(CKD) merupakan salah satu penyakit yang 

menjadi masalah besar di dunia.Chronic 

Kidney Disease (CKD) adalah suatu 

penyakit yang menyerang organ ginjal dan 

terjadi lebih dari 3 bulan, dimana terjadi 

penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) 

kurang dari 60 ml/menit/1,73 m2 dengan 

atau tanpa kerusakan ginjal (Aru et al, 

2015). Chronic Kidney Disease (CKD) 

adalah kegagalan fungsi ginjal untuk 

mempertahankan metabolisme serta 

keseimbangan cairan dan elektrolit akibat 

kerusakan struktur ginjal yang progesif 

dengan manifestasi penumpukan produk 

sisa metabolit didalam darah (Muttaqin & 

Sari, 2014). 

Chronic Kidney Disease (CKD) 

telah menjadi masalah kesehatan serius di 

dunia.Penyakit ini meningkat 32% sejak 

tahun 2005. Tahun 2010 terdapat 2,3-7,7 

juta orang meninggal akibat penyakit ginjal 

tanpa mendapatkan terapi hemodialisis. 

Selain itu, terdapat 1,7 juta orang 

meninggal setiap tahun akibat kerusakan 

ginjal akut. Secara keseluruhan, setiap 

tahun terdapat 5-10 juta orang meninggal 

akibat penyakit ginjal (Luyckx, Tonelli and 

Stanifer, 2018). Menurut data dari United 

States Renal Data System (USRDS) tahun 

2014 prevalensi kejadian gagal ginjal 

kronik di Amerika Serikat dari tahun ke 

tahun semakin meningkat tercatat pada 

tahun 2011 ada 2,7 juta jiwa dan meningkat 

pada tahun 2012 menjadi 2,8 juta jiwa. 

Indonesia merupakan Negara dengan 

tingkat penderita gagal ginjal yang cukup 

tinggi. Hasil survey yang dilakukan oleh 

perhimpunan Nefrologi Indonesia 

(Pernefri) diperkirakan ada sekitar 12,5% 

dari populasi atau sebesar 25 juta penduduk 

di Indonesia mengalami penurunan fungsi 

ginjal (Indonesian et al, 2015).  

Data dari Riskesdas (2018), 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

prevalensi penyakit Chronic Kidney 

Disease(CKD) berdasarkan diagnosis 

dokter di Indonesia sebesar 0,18%, dimana 

Provinsi Kalimantan Utara menempati 

angka tertinggi sebesar 0,64% sedangkan 

nilai terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat 

sebesar 0,18%. Dari data Dinas Kesehatan 

Jawa Tengah (2017), juga menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan prevalensi kasus 

Chronic Kidney Disease (CKD) yang 

cukup tinggi. Pada tahun 2016 terdapat 722 

kasus Chronic Kidney Disease (CKD) dan 

meningkat menjadi 1.572 kasus di tahun 

2017. Menurut data rekam medis pasien 

RSUD Dr. Moewardi Surakarta 

menunjukkan bahwa jumlah pasien 

meningkat dari 1733 kasus ditahun 2013 

menjadi 2550 kasus ditahun 2015 (Hartini, 

2016). 

Penatalaksanaan pasien Chronic 

Kidney Disease (CKD) melalui terapi 

hemodialisis yang membutuhkan waktu 

selama 4 sampai 5 jam pada umumnya 

menimbulkan tekanan fisik dan kelelahan 

pada pasien yang menjalani. Pasien akan 

merasakan keletihan, sakit kepala dan 

keringat dingin akibat tekanan darah yang 

menurun. Adanya status nutrisi yang buruk 

juga dapat menyebabkan penderita 

mengeluh keletihan (Adi, Suwondo and 

Lestyanto, 2013). Keletihan adalah 

perasaan tidak berdaya baik secara fisik 

maupun psikologis sehingga pasien tidak 

dapat beraktivitas sebagaimana mestinya 

(Nugraha & Ramadhanie, 2018). Akibat 

dari keletihan ini adalah adanya perasaan 

kekurangan energi, kelemahan otot, mudah 

lelah dan lemas (Nugraha & Ramadhanie, 

2018). Menurut Sodikin & Suparti, (2015) 

Dampak lanjut keletihan pada pasien yang 

menjalani hemodialisis diantaranya 

terganggunya fungsi fisik dalam melakukan 



aktivitas sehari-hari, perubahan hubungan 

dengan orang lain, isolasi social, perubahan 

fungsi sexual, perubahan spiritual dan 

kualitas hidup. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa 71,0% sampai 92% 

pasien mengalami keletihan saat menjalani 

hemodialisa. Keletihan merupakan kondisi 

yang paling penting untuk diobservasi pada 

pasien dengan Chronic Kidney Disease 

(CKD) (Rabiye, et al, 2013). Berdasarkan 

hal tersebut, keletihan yang timbul pada 

pasien dengan Chronic Kidney Disease 

(CKD) penting untuk ditangani. Keletihan 

yang berlanjut akan berdampak pada 

kebutuhan fisiologis manusia dalam 

pemenuhan kebutuhan aktivitas (Septiwi, 

2013). 

Penatalaksanaan keletihan pada 

pasien Chronic Kidney Disease  (CKD) 

tidak menggunakan farmakologi, tetapi 

dapat dilakukan dengan teknik non 

farmakologi yaitu dengan Pursed Lips 

Breathing. Pursed lips breathing 

merupakan salah satu terapi dasar yang 

digunakan untuk menurunkan nyeri, stress, 

keletihan, kardio pulmonal, dan gangguan 

respiratory. Perawat dapat memberikan 

tindakan mandiri keperawatan yaitu dengan 

mengggunakan pursed lips breathing. 

Dengan Pursed Lip Breathing akan 

mempertahankan tekanan intra alveolar 

yang tinggi dan memungkinkan oksigen 

terdistribusi ke kapiler alveolar sehingga 

tubuh mendapatkan input oksigen yang 

adekuat (Septiwi, 2013).   

Pursed lips breathing adalah latihan 

pernapasan dengan menghirup udara 

melalui hidung dan mengeluarkan udara 

dengan cara bibir lebih dirapatkan atau 

dimonyongkan dengan waktu ekshalasi 

lebih di perpanjang. Terapi rehabilitas paru-

paru dengan pursed lip breathing ini adalah 

cara sangat mudah dilakukan, tanpa 

memerlukan alat bantu apapun, dan juga 

efek negative seperti pemakaian obat-

obatan (Smeltzer & Bare, 2013). Hasil 

Penelitian Kusmiran & Gatingingsih, 

(2017) pada tingkat keletihan pasien post 

hemodialisis sebelum dilakukan pursed lips 

breathing yaitu 16 responden (61,5%). 

Tingkat keletihan pada pasien post 

hemodialisis sesudah dilakukan yaitu 6 

responden (23,1%). Terdapat pengaruh 

antarapursed lips breathing terhadap 

tingkat keletihan pada pasien post 

hemodialisis dengan nilai p sebesar 0,002 

dan secara klinis terdapat perbedaan 

sebesar 38,4%. 

Pursed lip breathing ini dilakukan 

dalam 5 menit dengan 7 kali 

pengulangan.Pelaksanaan dilakukan 

dengan Standar Operasional 

Prosedur.Pursed lip breathing merupakan 

intervensi untuk mengatasi keletihan. 

Latihan yang kontinyu dapat meningkatkan 

kesehatan, sehingga kualitas hidup pasien 

hemodialisis akan meningkat (Indrayana, 

Armayani, dan Wa, 2018). 

Berdasarkan latar belakang di atas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh Pursed Lips Breathing 

terhadap keletihan pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) di ruang Melati RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. 

 

METODE 

  

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan studi 

kasus. Studi kasus merupakan studi inkuiri 

empiris yang menyelidiki fenomena di 

dalam konteks kehidupan nyata, bilamana 

batas-batas antara fenomena dan konteks 

tak tampak dengan tegas dan dimana 

multisumber bukti dimanfaatkan (Yin, 

2013). Studi kasus ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pada pasien Chronic Kidney Disease 



(CKD) dalam pemenuhan kebutuhan 

aktivitas. 

 Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD) dalam pemenuhan kebutuhan 

aktivitas. Studi kasus ini dilaksanakan pada 

tanggal 24 Februari 2020 sampai 29 

Februari 2020. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu dengan cara Allo 

Anamnesis dan Autoanamnesa. Tempat 

penelitian di ruang Flamboyan 8 RSUD Dr. 

Moewardi . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil pengkajian diperoleh data 

Pasien mengatakan dua hari badannya 

terasa letih, lemas, pusing, dan sesak napas 

disertai batuk. Saat pasien merasa letih, 

lemas, pusing, dan sesak napas disertai 

batuk tindakan yang dilakukan pasien 

adalah dengan beristirahat dengan posisi 

setengah duduk. Pada hari ketiga karena 

letih, lemas, pusing, dan sesak napas yang 

disertai batuk yang dirasakan pasien tidak 

berkurang, lalu pasien dibawa oleh 

keluarganya ke Rumah Sakit Madiun. 

Pasien dirawat inap selama tiga hari. 

Karena keadaan pasien sudah membaik, 

lalu pasien diperbolehkan pulang. 

Kemudian baru satu hari di rumah pasien 

mengeluhkan badannya terasa letih, lemas 

dan sesak napas serta disertai batuk lagi, 

selain itu pasien juga mengalami bengkak 

di ektremitas bagian bawah. Kemudian 

pada hari jum’at, tanggal 21 Februari 2020, 

pasien dibawa keluarganya ke Rumah Sakit 

Dr. Moewardi. Pasien tiba di rumah sakit 

Dr. Moewardi pada pukul 21.00 WIB, lalu 

dilakukan pengkajian dengan hasil tekanan 

dara 130/90 mmHg, RR:26x/menit, 

bengkak di ektremitas bawah, pitting 

edema >3 detik, suhu:36,3ºC, 

kesadaran:composmentis dengan GCS 

(Eyes:4, Motorik:6, Verbal:5), 

Nadi:82x/menit, pasien tampak lesu. 

Kemudian pasien diberikan infuse NaCl 

0.9% 16 Tpm Mikro, Inj. Furosemid 20 mg 

masuk intravena, terpasang Oksigen nasal 

kanul 3 lpm.  

 Hasil laboratorium didapatkan data 

hemoglobin pasin 7,7 g/dl, kadar ureum 

132 mg/dl, Albumin 3.2, Natrium darah 

135. 

Secara teoritis kadar hemoglobin 

rendah atau anemia pada penyakit Chronic 

Kidney Disease (CKD) dikaitkan dengan 

konsekuensi patofisiologik yang 

merugikan, termasuk berkurangnya 

transport oksigen ke jaringan. Jika terjadi 

kekurangan oksigen maka akan ada HIF-

1α. HIF-1α adalah suatu gen terindikasi 

dalam kondisi tersebut, dimana gen ini juga 

berpengaruh pada gen-gen yang lain, salah 

satunya gen nafsu makan (gen leptin) 

sehingga menyebabkan nafsu makan 

menurun yang mengakibatkan terjadinya 

penurunan metabolisme tubuh (Lerna, 

2015). 

 Berdasarkan tanda dan gejala yang 

disebutkan di atas, terdapat persamaan 

antara teori dengan kasus yaitu subjek 

mengalami kadar uremia 132 mg/dl. 

Uremia pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) dapat menyebabkan pasien 

kehilangan nafsu makan, mual, muntah, 

kehilangan energi dan protein, dan 

penurunan produksi kreatinin yang 

menyebabkan penurunan produksi energi 

untuk skeletal dan mengakibatkan 

keletihan. 

Diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan adalah keletihan b.d kondisi 

fisiologis (mis. Penyakit kronis, penyakit 

terminal, anemia, malnutrisi, kehamilan) 

d.d mengeluh lelah (D.0067). 

Intervensi keperawatan studi kasus 

ini berfokus pada diagnosa Diagnosa 



keperawatan yang ditegakkan pada Ny. W 

adalah keletihan b.d kondisi fisiologis (mis. 

Penyakit kronis, penyakit terminal, anemia, 

malnutrisi, kehamilan) d.d mengeluh lelah 

(D.0067) dengan tujuan stelah dilakukan 

tindakan keperawatan selama 3x24 jam 

masalah keletihan dapat teratasi dengan 

kriteria hasil: kemampuan melakukan 

aktivitas rutin dapat meningkat, Letih yang 

dirasakan pasien dapat menurun, Gelisah 

yang dirasakan pasien dapat menurun, Pola 

napas dapat membaik dan pola istirahat 

dapat membaik. 

  Berdasarkan tujuan dan kriteria 

hasil tersebut intervensi keperawatan yang 

dilakukan berdasarkan Standar Intervensi 

Keperawatan Indonesia (SIKI) yaitu 

monitor kelelahan fisik dan emosional, 

Berikan aktivitas distraksi yang 

menyenangkan, anjurkan tirah baring, 

anjurkan melakukan aktivitas secara 

bertahap, kolaborasi dengan ahli gizi 

tentang cara meningkatkan asupan 

makanan. 

  Hasil evaluasi yang telah dilakukan 

selama 3 hari. Hari pertama sebelum 

dilakukan tindakan Pursed Lips Breathing 

didapatkan data pengukuran skala keletihan 

7 dan menurun menjadi 6. Hari kedua 

didapatkan hasil skala keletihan sebelum 

dilakukan tindakan Pursed Lips Breathing 

4 menurun menjadi 3. Hari ketiga 

didapatkan hasil pengukuran skala 

keletihan dari sebelum dilakukan Pursed 

Lips Breathing 2 menurun menjadi 0, dapat 

dilihat seperti pada table 4.2 

 

 

 

 

 Tabel 4.2 

Tabel skala keletihan sebelum dan setelah 

pemberian teknik Pursed Lips Breathing 

(PLB) 

 

Hari 

Hasil Pengukuran Skala 

Keletihan 

Sebelum                       Setelah 

Ke-1                  7                                 6 

Ke-2                  4                                 3 

Ke-3                   2                                 0 

 Berdasarkan data table di atas dapat 

disimpulkan adanya penurunan skala 

keletihan dari hari pertama sampai hari 

ketiga. Hasil studi kasus yang dilakukan 

di RSUD Dr. Moewardi diketahui bahwa 

setelah dilakukan intervensi keperawatan 

dengan memberikan terapi Pursed Lips 

Breathing selama 3 hari dengan 7 kali 

pengulangan setiap pemberian teknik 

Pursed Lips Breathing. Intervensi ini 

dilakukan mulai hari pertama sampai 

dengan hari ketiga maka didapatkan hasil 

pegukuran kadar gula darah pada pasien 

mengalami penurunan dari skala 7 

menjadi 0.   

KESIMPULAN  

 Pengelolaan asuhan keperawatan 

pada pasien Chronic Kidney Disease 

(CKD)  dalam pemenuhan kebutuhan 

aktivitas dengan masalah keperawatan 

keletihan tindakan yang diberikan adalah 

pemberian teknik Pursed Lips Breathing 

dengan durasi 4 kali dalam sehari 

didapatkan hasil terjadi penurunan skala 

keletihan dari 7 menjadi 0. Rekomendasi 

tindakan terapi relaksasi Pursed Lips 

Breathing efektif dilakukan pada pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) dengan 

keletihan. 
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