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ABSTRAK 

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) merupakan penyakit paru-paru yang ditandai 

dengan penyumbatan aliran udara dari paru-paru dan mengancam kehidupan yang 

didiagnosis mengganggu pernapasan normal, yang ditandai dengan keterbatasan aliran 

udara didalam saluran pernafasan yang tidak sepenuhnya reversible. Upaya untuk menurunkan 

sesak nafas yaitu dengan pemberian terapi Pursed Lips Brethting (PLB). Tujuan studi kasus ini 

adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada pasien PPOK dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek 

studi kasus ini adalah satu orang pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis di ruang IGD. 

Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien PPOK dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan ketidakefektifan pola nafas yang di lakukan tindakan 

keperawatan latihan pernafasan Pursed Lips Breathing selama 1x pertemuan dalam waktu 15 

menit. Didapatkan hasil terjadi peningkatan saturasi oksigen setelah dilakukan terapi pernafasan 

PLB. Rekomendasi tindakan terapi pemberian PLB pada pasien Penyakit Paru Obstruksi 

Kronis.  

Kata kunci: penyakit paru obstruksi kronis, pola nafas, Pursed lips breathing. 
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ABSTRACT 

 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a lung disease characterized by life-

threatening blockage of airflow from the lungs, interfering with normal breathing, and 

characterized by limited airflow in the airways that is not completely reversible. An effort to 

reduce shortness of breath is Pursed Lips Breathing (PLB) therapy. The purpose of this case 

study was to determine the description of nursing care in COPD patients in meeting 

oxygenation needs. This type of research adopted the case study method. The subject was a 

patient with chronic obstructive pulmonary disease in the emergency room. The results of 

nursing care management in COPD patients in fulfilling oxygenation needs with ineffective 

breathing patterns performed by nursing action of Pursed Lips Breathing for a meeting in 15 

minutes obtained an improvement in oxygen saturation. Pursed lips breathing therapy is 

recommended for patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
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PENDAHULUAN  

Penyakit paru obstruksi kronik 

merupakan penyakit kronik yang ditandai 

dengan keterbatasan aliran udara didalam 

saluran nafas yang tidak sepenuhnya 

reversible. Penyakit paru obstruksi kronik 

adalah gangguan yang bersifat progresif 

disebabkan karena terjadi inflamasi kronik 

akibat gas beracun yang terjadi dalam 

kurun waktu yang cukup lama dengan 

gejala utama sesak nafas (PDPI, 2013).  

Penyakit Paru-paru Obstruktif 

Kronis (PPOK) akan menjadi penyebab 

ke-3 kematian di seluruh dunia setelah 

penyakit jantung dan stroke karena 

Indonesia merupakan negara konsumsi 

rokok ketiga setelah Tiongkok dan India 

dari 4 orang terdapat seorang perokok, 

angka presentasi ini jauh lebih banyak 

daripada Amerika yakni sekitar 19%. 

Pravelensi kasus PPOK di Indonesia 

menurut Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia (2014) menyebutkan provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013 terdapat kasus 

sebanyak 3,4%. Pada tahun 2018 di 

provinsi Jawa Tengah kasus PPOK 

menurun menjadi 2,14% (Riskesdas, 

2018). Sedangkan di kabupaten 

Karanganyar memiliki presentase 0,3% 

untuk kasus PPOK (Dinkes Jateng, 2015). 

Penyebab utama PPOK antara lain 

asap rokok, polusi udara dari pembakaran, 

dan partikel-partikel gas berbahaya. 

Penyakit PPOK akan berdampak negatif 

terhadap kesehatan penderita yang 

berumur >40 tahun, yang akan 

menyebabkan disabilitas penderitanya 

(Oemiati, 2013). Faktor-faktor tersebut 

meliputi occupational dusts dan bahan 

kimia, rokok, polusi udara  indoor dan 

outdoor, infeksi tertentu termasuk virus 

pada saluran pernapasan serta infeksi 

human immunodeficiency virus (HIV) 

(Diaz et al, 2013). 

Gejala klinis pada penyakit PPOK 

yaitu sesak napas saat beraktivitas, 

kelemahan badan, suara napas melemah, 

batuk, terdapat bunyi napas, mengi atau 

wheeze, kadang ditemukan pernapasan 

paradoksal dan edema kaki (Douglas, 

2009). Keterbatasan aktivitas merupakan 

keluhan yang dapat menurunkan kualitas 

hidup penderita PPOK, terlebih pada usia 

<40 tahun akibat disfungsi otot rangka 

(Oemiati, 2013). 

Berdasarkan kasus ada 4 diagnosis 

yang ditegakkan : 1) Ketidakefektifan 

bersihan nafas berhubungan dengan 

spasme jalan nafas, 2) Ketidakefektifan 

pola nafas berhubungan dengan hambatan 

upaya nafas: kelemahan otot pernafasan, 

3) Gangguan pertukaran gas berhubungan 

dengan perubahan membran alveolar, 4) 

Gangguan ventilasi spontan berhubungan 

dengan kelemahan otot pernafasan. 

 

 

 



METODE  

Studi kasus dilakukan di RSUD 

Karanganyar  pada tanggal 17-29 Februari 

2019 di ruang Instalasi Gawat Darurat. 

Pasien yang dirawat berinisial Tn.P berusia 

67 tahun, jenis kelamin laki=laki, agama 

islam, pekerjaan buruh, alamat Karangrejo. 

 Diagnosis keperawatan ditegakan 

berdasarkan data-data yang dikaji dimulai 

dengan menetapkan masalah, penyebab 

dan data pendukung. Masalah keperawatan 

yang ditemukan pada Ny M.S adalah 

Ketidakefektifan pola nafas berhubungan 

dengan hambatan upaya nafas: kelemahan 

otot pernafasan ditandai dengan pasien 

mengatakan sesak nafas, tampak ada 

penggunaan otot bantu pernafasan, pola 

nafas takipnea, respiratory rate 32x/menit, 

saturasi oksigen 90%. 

Diagnosis 2: Ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

spasme jalan nafas ditandai dengan pasien 

mengatakan sesak nafas, terdapat suara 

wheezing, serta terdapat sekret. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi pada hari pertama 

Senin, 23 Februari 2020, dilakukan 

implementasi pada semua diagnosa 

keperawatan yang diangkat. Diagnosis 1: 

Ketidakefektifan pola nafas berhubungan 

dengan hambatan upaya nafas: kelemahan 

otot pernafasan tindakan keperawatan yang 

dilakukan yaitu 1) Jam 20.20 WIB 

mengatur posisi pasien dengan posisi 

fowler, 2) Jam 20.25 WIB melakukan 

pemeriksaan tanda-tanda vital, 3) Jam 

20.28 WIB memonitor saturasi oksigen, 4) 

Jam 20.43 WIB memonitor pola nafas, 5) 

Jam 20.45 WIB memonitor adanya 

sumbatan jalan nafas, 6) Jam 22.30 WIB 

mengajarkan terapi relaksasi nafas dalam 

Pursed Lips Breathing.. Evaluasi 

keperawatan pada tanggal 23 Februari 

2020 untuk diagnosis 1: Ketidakefektifan 

pola nafas berhubungan dengan hambatan 

upaa nafas: kelemahan otot pernafasan,  

dan evaluasi tindakan dengan diagnosa 

pertama, subjektif: pasien mengatakan kaki 

kiri dan tangan kanan masih terasa lemah, 

sesak nafas berkurang. Objektif pasien 

tampak nyaman, respiratory rate 

28x/menit, retraksi dinding dada 

berkurang, saturasi oksigen 93x/menit 

Assesment: Masalah belum teratasi, 

Planing: semua intervensi dilanjutkan. 

Diagnosa Diagnosis 2: Ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

spasme jalan nafas dilakukan tindakan 

yaitu 1) Jam 20.20 WIB memberikan 

terapi oksigen, 2) Jam 20.25 WIB 

melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, 

3) Jam 20.30 WIB melakukan pemasangan 

infus, 4) Jam 20.40 WIB melakukan 

auskultasi bunyi nafas, 5) Jam 20.55 WIB 

mengkolaborasikan pemberian 

farmakoterapi nebulizer ventolin, 6) Jam 

21.15 WIB memberikan terapi obat IV. 



Evaluasi diagnosa 2: Ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas berhubungan dengan 

spasme jalan nafas, subjektif: pasien 

mengatakan masih terdapat sekret, 

objektif: pasien tampak terpasang O2 4 

liter/menit, masih terdapat suara wheezing, 

tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 

80x/menit, suhu 36oC,  Assesment: 

masalah belum teratasi, Planing: semua 

intervensi dilanjutkan. 

Menurut T.H. Herdman, 2015 yaitu 

ketidakefektifan pola nafas berhubungan 

dengan hambatan upaya nafas: kelemahan 

otot pernafasan. Pada kasus nyata pasien 

mengatakan sesak nafas. Pasien nampak 

menggunakan otot bantu pernafasan 

(retraksi dinding dada), pola nafas 

takipnea, respiratory rate 32x/menit, 

saturasi oksigen 90%.  

Menurut T. H. Herdman, 2015  

dalam buku Aplikasi Asuhan Keperawatan 

Berdasarkan Diagnosa Medis, gejala 

klinis pada pasien dengan penyakit paru 

obstruksi kronik adalah sebagai berikut: 

penurunan berat badan yang sering terjadi, 

PPOK dicirikan oleh batuk kronis, 

dispnea, dan produksi sputum saat 

mengarahkan tenaga kerap memburuk 

seiring berjalannya waktu, sesak nafas saat 

beraktivitas dan terdapat bunyi nafas, 

terdapat suara tambahan mengi atau 

wheezing. 

Berdasarkan teori di atas dan hasil 

pengkajian pada kasus nyata didapatkan 

tidak adanya kesenjangan antara teori dan 

kasus dikarenakan pada kasus ditemukan 

tanda dan gejala yang sesuai dengan kasus 

yaitu pasien sesak nafas, terdapat otot 

bantu pernafasan, dispnea, terdapat suara 

tambahan wheezing, dan batuk. 

Menurut T.H. Herdman, 2015 

diagnosis keperawatan yang muncul pada 

pasien dengan penyakit paru obstruksi 

kronik yaitu: ketidakefektifan pola nafas, 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas, 

gangguan pertukaran gas, gangguan 

ventilasi spontan.. Berdasarkan teori di 

atas dan hasil pengkajian pada kasus nyata 

didapatkan adanya kesenjangan antara 

teori dan kasus dimana hanya dua 

diagnosis keperawatan yang penulis 

tegakkan, hal ini disebabkan karena pada 

kasus nyata ditemukan data-data yang 

sesuai dengan batas karakteristik dari 

diagnosis keperawatan ketidakefektifan 

pola nafas dan ketidakefektifan bersihan 

jalan nafas. Sedangkan diagnosis 

keperawatan gangguan pertukaran gas dan 

gangguan ventilasi spontan tidak diangkat 

karna tidak ditemukan data-data yang 

sesuai dengan batas karakteristik dari 

diagnosis keperawatan tersebut. Data-data 

yang didapat pada pasien yaitu pasien 

mengatakan sesak nafas, data objektifnya 

klien tampak sesak tanpa aktivitas, 

respiratory rate 32x/menit, saturasi oksigen 

90x/menit, pola nafas takipnea, terdapat 

otot bantu pernafasan. Dari data-data 



tersebut dapat ditemukan masalah 

keperawatan pola nafas tidak efektif. 

 

KESIMPULAN  

Diagnosa keperawatan yang 

muncul pada kasus yaitu: ketidakefektifan 

pola nafas berhubungan dengan hambatan 

upaya nafas: kelemahan otot pernafasan 

dan ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

berhubungan dengan spasme jalan nafas. 

Intervensi keperawatan pada kedua 

diagnosa keperawatan yang diambil adalah 

monitor saturasi oksigen, monitor 

frekuensi pernafasan, irama, kedalaman, 

dan upaya nafas, pertahankan kepatenan 

jalan nafas, monitor sumbatan jalan nafas, 

auskultasi bunyi nafas, ajarkan terapi 

Pursed Lips Breathing. Intervensi utama 

diambil dari jurnal keperawatan Priority 

“Pengaruh Pursed Lips Breathing Exercise 

Terhadap Penurunan Sesak Nafas Pada 

Pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis 

(PPOK) Di RSU Royal Prima Medal 

2018”. 

Implementasi keperawatan 

dilakukan sesuai dengan aktifitas-aktiftas 

yang berada pada intervensi keperawatan 

yang disusun. mulai dari pengaturan 

posisi, pemantauan respirasi sampai pada 

manajemen jalan nafas. 

Evaluasi keperawatan yang 

dilakukan pada pasien Tn.P secara 

komprehensif didapatkan hasil nilai 

saturasi oksigen meningkat sebanyak 3%. 

Sebelum dilakukan tindakan pursed lips 

breathing nilai saturasi oksigen yaitu 90%, 

lalu sesudah dilakukan tindakan pursed 

lips breathing menjadi 93%. Masalah 

keperawatan pada Tn.P belum teratasi 

karena waktu yang kurang efektif dalam 

melakukan asuhan keperawatan, maka 

intervensi dari masalah keperawatan 

ketidakefektifan pola nafas berhubungan 

dengan hambatan upaya nafas : kelemahan 

otot pernafasan dapat dilanjutkan. 

 

SARAN  

Dalam hal ini penulis memberikan 

beberapa saran setelah secara langsung 

mengamati lebih dekat perkembangan 

status kesehatan pasien: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dengan adanya studi kasus 

ini, dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi mahasiswa/i di kampus 

Universitas Kusuma Husada Surakarta 

Prodi D3 Keperawatan khususnya pada 

keperawatan gawat darurat terutama pada 

pembelajaran tentang asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

2. Bagi Rumah sakit 

Diharapkan rumah sakit dapat 

memberikan penangan gawat darurat yang 

lebih cepat dan tepat kepada pasien-pasien 

yang mengalami kegawat daruratan. 

 

 



3. Bagi Perawat 

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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