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ABSTRAK 

 

Pneumonia adalah proses inflamasi parenkim yang terjadi karena konsolidasi dan 

terjadi pengisian rongga alveoli oleh eksudat yang disebabkan oleh bakteri, virus,jamur 

dan benda benda asing. Pneumonia disertai dengan gejala sesak napas, sehingga 

menyebabkan peningkatan frekuensi pernapasan atau respiratory rate. Adapaun 

penatalaksanaan pada pasien pneumonia yang mengalami ketidakseimbangan suplai 

oksigen dalam tubuh yaitu dengan cara pemberian teknik pursed lips breathing. Teknik 

pursed lips breathing  dapat menurunkan frekuensi pernapasan atau respiratory rate. 

Tujuan dilakukan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan 

keperawatan pada pasien pneumonia dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. 

Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien pneumonia dengan diagnosa 

keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan 

ventilasi perfusi. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien pneumonia dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan 

masalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi 

perfusi dengan memberikan teknik pursed lips breathing  selama 3  hari berturut turut 

dilakukan pada pagi dan sore hari selama 10 menit didapakan hasil penurunan 

respiratory rate dari 28x/menit menjadi 24 x/menit. Pemberian teknik pursed lips 

breathing pada pasien pneumonia terjadi penurunan frekuensi pernapasan atau 

respiratory rate  
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PENDAHULUAN 

Pneumonia merupakan infeksi 

saluran pernapasan yang disebabkan oleh 

bakteri, virus, jamur dan parasit atau 

protozoa (Djoko dan Retty, 2019). 

Mutaqqin (2014) mengatakan bahwa 

pneumonia adalah proses inflamasi 

parenkim yang terjadi karena konsolidasi 

dan terjadi pengisian rongga alveoli oleh 

eksudat yang disebabkan oleh bakteri, 

virus,jamur dan benda benda asing. 

Penyakit pneumonia merupkan 

penyakit menular yang banyak diderita tiap 

tahunnya. Angka kejadian pnemonia cukup 

tinggi di dunia yaitu sekitar 15% sampai 

20% (WHO, 2015)   

Di Indonesia angka penderita 

pneumonia mengalami peningkatan dari 

tahun 2013 hanya 1,6% menjadi 2,0% di 

tahun 2018 (Riskesdas,2018). Menurut data 

Riskesdas 2018 untuk wilayah Indonesia 

yang mengalami angka kejadian 

pneumonia paling tinggi yaitu daerah Papua 

sekitar 3,5 % di tahun 2018.  

Pneumonia ditandai dengan 

penuruan ekspansi paru. Dengan adanya 

konsolidasi membuat paru sulit 

mengembang dan sesak napas (Nair, 2015). 

Penderita pneumonia disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu bakteri 

pneumokokus, virus adena, jamur kandida 

abicang, protozoa pneumokistis karinti dan 

bahan kima seperti keracunan bahan kimia 

berupa hidrokarbon ( Riyadi, 2011).  

Penumonia juga ditandai dengan 

hipoksemia, takipnea dan dispneu, 

takikardi serta batuk produktif (Nair, 2015). 

Pneumonia yang disebabkan oleh 

staphylococcus aureus dan bakteri gram 

negatif sering kali menyebabkan kerusakan 

parenkim berlebihan dengan nekrosis, 

abses paru, dan empiema atau efusi pleura. 

Destruksi progesif jaringan paru dan 

penurunan fungsi merupakan konsekuensi 

pneumonia klebsiella (Linda, 2020). 

Pneumonia pada awalnya terjadi 

pnemonia disebabkan karena inhlasi bakteri 

seperti Pneumokokus, 

Streptokokus,Stafilokokus,Klebsiela 

Mycoplasma Pneumonia. Dengan adanya 

inflamasi atau peradangan maka akan 

terjadi konsolidasi dan pengisisan rongga 

alveoli oleh eksudat. Maka akan terjadi 

penurunan jaringan efektif paru dan 

kerusakan membran alveolar. Dan ditandai 

dengan munculnya sesak napas, 

penggunaan otot bantu,serta dispneu  

menurut Muttaqin(2014)  dan Linda (2020). 

Dengan adanya tanda dan gejala tersebut 

maka masalah keperawatan yang dapat 

ditegakkan yaitu gangguan pertukaran gas 

berhubungan dengan ketidakseimbangan 

ventilasi perfusi.  



Penatalaksanaan pada paein 

penumonia dapat dilakukan penatalaksanan 

secara medis dan penatalaksanaan 

keperawatan. adapun penatalaksanan medis 

yaitu dengan pemeria antibiaotik dan 

pemberian resep oksigen yang aman untuk 

menoreksi hipoksema (Muttaqin,2014). 

Tindakan keperawatan yang dapat 

dilakukan seorang perawat secara mandiri 

untuk pasien pneumonia menurut Nair 

(2015) yaitu memposisikan pasien pada 

posisi tegak lurus menyokong diagfragma 

dan aktivitas otot interkosta serta 

meningkatkan ventilasi. Adapun tindakan 

non farmakologis yang dapat dilakuakan 

untuk   menurunkan respiratory rate yaitu 

pemberian teknik pursed lips breathing 

Pursed lips breating merupakan 

teknik pernapasan bibir. Teknik pursed lips 

breathing bertujuan untuk membantu 

meningkatkan ventilasi secara optimal dan 

pembukaan jalan napas ( Andarmoyo, 

2012). Dengan latihan secara teratur maka 

frekuensi yang awalnya lebih dari normal 

mengalami penurunan.  

Teknik pernapasan pursed lips 

breathing diharapkan dapat meningkatkan 

status pernapasan pada pasien 

pneumonia.Diharapkan setelah diberikan 

latihan pused lips breathing pasien mampu 

bernapas dengan dalam dan 

mengembangkan paru parunya dengan 

sempurna. Serta dapat meningkatkan 

ventilasi dalam paru paru (Andarmoyo, 

2012).   

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah diskriptif 

dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Studi kasus haruslah mengulas 

tentang masalah yang sedang berkembang 

dengan lebih mengedepankan pada 

instrumen penelitian dengan wawancara 

pernyataan ini oleh Rohman (2019). Studi 

kasus ini dilakukan untuk mengetahui 

gambaran asuhan keperawatan pada pasien 

pneumonia dalam pemenuhan kebutuhan 

oksigenasi.  

Subjek dalam studi kasus ini adalah 

satu orang pasien pneumonia dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Tempat 

penelitian di ruang Anggrek  1 RSUD Dr. 

Moewardi pada tanggal 17 Februari 2020 

sampai 22 Februari 2020. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pengkajian yang telah 

dilakukan didaptakan data yaitu DS : pasien 

mengeluh sesak napas, dan DO : frekuensi 

pernapasan 28x/menit, irama cepat dan 

dangkal. Dari pemeriksaan inspeksi terlihat 

adanya retraksi dinding dada, palpasi 

fremitus tactil kanan dan kiri sama, perkusi 

sonor di semua lapang paru dam auskultasi 

terdengar ronkhi di lapang paru kiri depan.  

Menurut  Mutaqqin (2014 )Keluhan 

utama pasien dengan pneumonia adalah 



sesak napas,batuk dan peningkatan suhu 

tubuh atau demam. Keluhan utama 

menentukan prioritas intervensi.  

Dari data yang telah didapat dan 

sesuai dengan teori yang dipaparkan. Maka 

tanda dan gejala pada pasien pdengan 

pneumonia seperti  keluhan sesak napas, 

batuk dan adanya openingkatan pada suhu 

tubuh pasien. 

Berdasarkan data pengkajian yang 

telah dilakukan pada pasien diagnosa 

keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas 

berhubungan dengan ketidakseimbangan 

ventilasi perfusi yang didukung dengan 

data pengkajian. Adapun data pengakjian 

yaitu DS : pasien mengeluh sesak napas, 

DO: frekuensi pernapasan 28x/menit, irama 

cepat dan dangkal. Dari pemeriksaan 

inspeksi terlihat adanya retraksi dinding 

dada, palpasi fremitus tactil kanan dan kiri 

sama, perkusi sonor di semua lapang paru 

dam auskultasi terdengar ronkhi di lapang 

paru kiri depan. 

Dari data tersebut sesuai dengan 

bukuk dstandar diagnosa keperawatan 

indonesia menurut Aprisunadi (2017) 

diagnosa keperawatn yang ditegagakkan 

harus mencakup tanda atau gejala mayor 

dan minor yang telah ditemukan pada 

pasien dan serta divalidasi pada pasien. 

Dengan dapanya tanda dan gejala yang 

telah disusun didalam buku tersebut, 

penulis menegggakkan diagnosa 

keperawatan tersebut karena sudah sesuai 

dengan tanda dan gejala pasien yang 

ditemukan. 

Setelah menegakkan diagnosa 

keperawatan adapun intervensi 

keperawatan atua rencana keperawatan 

yang dapat dilakukan yang sesuai dengan 

buku standar intervensi keperawatan 

indonesia menurut Aprisunadi (2017) 

diantaranya Pemantauan respirasi (I. 

01014) yaitu monitor frekuensi, irama, 

kedalaman dan upaya napas,monitor pola 

napas, monitor kemampuan batuk efektif, 

auskultasi bunyi napas, atur interval 

pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, 

jelaskan prosedur dan tujuan pemantauan. 

Dan Terapi oksigen (I.01026) diantaranya 

monitor kecepatan aliran oksigen, 

pertahankan kepatenan jalan napas dengan 

latihan pursed lips breathing, kolaborasi 

penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau 

tidur. Dengan adanya intervensi 

keperawatan yang telah ditegakkan 

diharapkan dapat teratasi masalah 

keperawatan yang dialami pasien. 

Adapun impelmentasi yang 

dilakukan pertama yaitu monitor frekuensi, 

irama, kedalaman dan upaya napas,monitor 

pola napas. auskultasi bunyi napas, atur 

interval pemantauan respirasi sesuai 

kondisi pasien, jelaskan prosedur dan 

tujuan pemantauan. Dan Terapi oksigen 

(I.01026) diantaranya monitor kecepatan 

aliran oksigen, pertahankan kepatenan jalan 

napas dengan latihan pursed lips breathing, 



kolaborasi penggunaan oksigen saat 

aktivitas dan atau tidur. 

Dengan pertahankan kepatenan 

jalan napas dengan latihan pursed lips 

breathing diharapakan setelah diberikan 

latihan pused lips breathing pasien mampu 

bernapas dengan dalam dan 

mengembangkan paru parunya dengan 

sempurna. Serta dapat meningkatkan 

ventilasi dalam paru paru (Andarmoyo, 

2012). 

Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakuakn oleh oleh 

Ulul Rizky, N Tri dan Anantsari (2018)  

menyatakan adanya penurunan RR pada 

pasien pneumonia yang telah dilakuakn 

selama 3 hari dengan tiap latihan selam 10 

menit pada pagi hari dan sore hari.  

Dalam studi kasus yang dilakukan 

selam 3 kali 24 jam didapatkan hasil bahwa 

pasien mengalami penurunan frekuensi 

pernapasan atau RR dari 28x/menit menjadi 

24x/menit. Dan pasien sudah tidak 

mengeluhkan sesak napas, dan suara napas 

tambahan sudah tidak terdengar lagi. Maka 

diagnosa keperawatan gangguan 

pertukaran gas dapat teratasi dengan 

ditandainya penurunan frekuensi pernapsan 

dan pasien sudah tidak mengeluhkan sesak 

napas. 

 

Tabel 4.1 Lembar Observasi Untuk 

Pengukuran Respiratory Rate Pada 

Pasien Pneumonia Dengan Latihan 

Pursed Lips Breahting 

NO Hari,Tanggal, 

Jam 

Respiratory Rate Keterangan  

Sebelum  Sesudah  

1 Senin,17 

februari 2020  

28 26  

2 Selasa 18 

Februari 

2020 

26 24  

3 Rabu 19 

Februari 

2020 

24 24  

 

Setelah dilakukan  tindakan 

keperawatan selama 3 hari terdapat 

penuruan dispneu dan frekunsi pernapasan  

pada pasien. Penurunan jumlah frekunsi 

pernapasan dapat diketahui dengan hasil 

observasi yang telah dilakukan pada pasien. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan data diatas maka 

pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien pneumonia dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi dengan masalah 

keperawatan gangguan pertukaran gas 

berhubungan dengan ketidakseimbangan 

ventilasi perfusi tindakan yang dilakukan 

adalah pemberian teknik pursed lips 

breathing dengan durasi 2 kali dalam sehari 

dalam waktu 10 menit selama 3 hari 

didapatkan hasil terjadi penurunana 

frekuensi pernapasan atau respiratory rate  

dari 28x/menit menjadi 24x/menit. 

Pemberian tindakan teknik pursed lips 

breathing efektif dalam menurunkan 

respiratory rate  pada pasien pneumonia.  



SARAN 

Adanya masukan yang sifatnya 

untuk membangun dibidang kesehatan dan 

keperawatan terlebih bagi yang terjadi di 

rumah sakit maupun yang terjadi pada 

pasien :  

Bagi Institusi pendidikan : Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan khususnya dibidang ilmu 

keperawatan dengan latihan pursed lips 

breathing  dalam diagnosa masalah 

keperawatan gangguan pertukaran gas 

berhubungan  dengan ketidakseimbangan 

ventilasi perfusi. Serta basi intitusi dapat 

memberikan fasilitas sarana dan prasarana 

untuk menunjang proses pendidikan yang 

lebih baik lagi. 

Bagi Rumah sakit : Dengan memberikan 

ketrampilan khusus pada perawat dalam 

melakukan latihan pursed lips breathing 

diharapkan dapat mengingkatkan 

pelayanan kesehatan bagi pasien yang 

sesuai dengan standar operasional 

kesehatan. 

Bagi Peneliti selanjutnya : Peneliti 

selanjutnya yang ingin mengambil latihan 

pursed lips breathig terhadap gangguan 

pertukaran gas dapat dilakukan dengan 

efesien dan efektif yang sesuai dengan 

standar operasional kesehatan. 
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