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Abstrak 

  

 

Penyakit asma masih menjadi masalah kesehatan hampir di seluruh negara di 

dunia. Asma bisa diderita semua golongan usia baik muda atau tua dengan derajat 

penyakit ringan sampai berat. Penderita asma ringan pada umumnya sering 

mengabaikan gejala asma yang timbul dan menduganya sebagai penyakit 

pernafasan lain atau batuk biasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pasien asma dalam 

pemenuhan kebutuhan fisiologis: oksigenasi. Metode penelitian ini menggunakan 

proses pendekatan kepada subjek dengan wawancara, observasi dan pemeriksaan 

fisik. Subjek penelitian yang diteliti satu orang pasien asma dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis: oksigenasi dengan kriteria inklusi usia 20-60 

tahun dengan hemodinamik pasien stabil (tekanan darah sistolik 90-130 mmHg, 

nadi 60-100 kali/menit, suhu normal). Hasil studi kasus ini didapatkan adanya 

peningkatan setelah diberikan latihan peregangan otot pernafasan. Sebelum 

dilakukan latihan peregangan otot pernafasan RR: 25x/menit, SPO₂: 92% dan 

setelah dilakukan latihan peregangan otot pernafasan RR: 21x/menit, SPO₂: 94%. 

Dapat disimpulkan bahwa latihan peregangan otot pernafasan pada pasien asma 

efektif untuk meningkatkan respiratory rate. 

 

Kata kunci: asma, latihan peregangan otot pernafasan, respiratory rate  

 
 

 



 

PENDAHULUAN 

Penyakit asma masih menjadi 

masalah kesehatan hampir di seluruh 

negara di dunia. Asma bisa diderita 

semua golongan usia baik muda atau 

tua dengan derajat penyakit ringan 

sampai berat. Penderita asma ringan 

pada umumnya sering mengabaikan 

gejala asma yang timbul dan 

menduganya sebagai penyakit 

pernafasan lain atau batuk biasa. 

Penyakit ini sulit disembuhkan, 

tetapi dengan kepatuhan terhadap 

terapi dan menghindari dari pemicu 

dapat mengurangi angka 

kekambuhan. Beberapa kasus 

penyakit asma dapat menyebabkan 

kematian (Ardiansyah, 2018). 

Prevalensi asma saat ini 

masih tinggi, menurut data dari 

Global Initiative for Asthma (GINA) 

tahun 2018 di seluruh dunia 

diperkirakan terdapat 300 juta orang 

penderita asma. Menurut Global 

Initiative for Asthma (GINA) tahun 

2018 prevalensi penyakit asma dari 

berbagai negara berkisar 1-18%. 

Indonesia menduduki peringkat ke 5 

untuk kematian karena asma antara 

negara-negara Asia dan urutan ke 13 

di seluruh dunia menurut World 

Health Organization (WHO) tahun 

2017. Berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2018 secara 

keseluruhan penderita asma di 

Indonesia sebesar 2,4% dan terdapat 

sembilan belas provinsi yang 

mempunyai prevalensi asma 

melebihi angka nasional, provinsi 

teratas adalah Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) sebesar 4,5%.  

Prevalensi penyakit asma di Jawa 

Tengah sebesar 2,6%. Dari tingginya 

prevalensi penderita penyakit asma 

dipengaruhi oleh beberapa pemicu. 

Pada penderita penyakit asma 

memerlukan penanganan yang baik 

untuk membantu proses 

penyembuhan dan upaya pencegahan 

kekambuhan sehingga dapat 

mencegah komplikasi dan kematian. 

Masyarakat perlu mengetahui asma 

dengan baik cara mengatasi gejala 

asma seperti sesak nafas, mengi dan 

nafas berat. Upaya peningkatan 

status pernafasan dapat dilakukan 

dengan latihan peregangan otot 

pernafasan (Widyaningsih, dkk, 

2018). 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui gambaran 

pelaksanaan asuhan keperawatan 

pasien asma dalam pemenuhan 

kebutuhan fisiologis: oksigenasi. 

 

METODE 

Metode penelitian ini 

menggunakan proses pendekatan 

kepada subjek dengan wawancara, 

observasi dan pemeriksaan fisik. 

Subjek penelitian yang diteliti satu 

orang pasien asma dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis: 

oksigenasi dengan kriteria inklusi 

usia 20-60 tahun dengan 

hemodinamik pasien stabil (tekanan 

darah sistolik 90-130 mmHg, nadi 

60-100 kali/menit, suhu normal). 



Subjek studi kasus ini adalah 

pasien asma dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis: 

oksigenasi. Tempat pengambilan 

studi kasus di ruang IGD RSUD 

Karanganyar dengan waktu 

pengambilan kasus asuhan 

keperawatan dilaksanakan selama 2 

minggu pada tanggal 17 Februari 

2020 sampai 29 Februari 2020 dan 

dilakukan pada saat pasien datang ke 

IGD sampai dipindah ke ruang rawat 

inap. 

 

HASIL 

Hasil pengkajian pada 

tanggal 23 februari 2020 adalah data 

subjektif pasien mengatakan sesak 

nafas, data objektif pasien tampak 

kesulitan bernafas, pernafasan cepat 

dan dangkal, terdengar suara nafas 

tambahan wheezing, terdapat 

penggunaan otot bantu pernafasan, 

RR: 25x/menit, SPO₂: 92%, 

terpasang O₂ nasal kanul 5 

liter/menit. 

Berdasarkan hasil dari analisa 

data tersebut dapat diangkat masalah 

keperawatan pola nafas tidak efektif 

berhubungan dengan depresi pusat 

pernafasan dibuktikan dengan 

penggunaan otot bantu pernafasan 

(D.0005). 

Tindakan keperawatan yang 

diberikan untuk mengatasi masalah 

keperawatan pola nafas tidak efektif 

yaitu pada jam 14.30 WIB 

mengajarkan teknik relaksasi 

peregangan otot pernapasan pasien 

tampak kooperatif, RR: 21x/menit, 

SPO₂: 94%. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan tahapan proses 

keperawatan pada pengkajian 

didapatkan hasil data subjektif pasien 

mengatakan sesak nafas karena 

memiliki alergi terhadap udara 

dingin, pasien mengatakan neneknya 

memiliki riwayat penyakit asma, 

pasien mengatakan memiliki 

penyakit asma sejak 8 tahun yang 

lalu, data objektif pasien tampak 

kesulitan bernafas, pernafasan cepat 

dan dangkal, terdengar suara nafas 

tambahan wheezing, terdapat 

penggunaan otot bantu pernafasan, 

RR: 25x/menit, SPO₂: 92%, 

terpasang O₂ nasal kanul 5 

liter/menit. Hal ini sesuai dengan 

tinjauan teori menurut Mumpuni & 

Wulandari, 2013 tanda dan gejala 

umum asma yaitu kesulitan bernapas 

dan sering terlihat terengah-engah 

bila melakukan aktivitas yang sedikit 

berat, nafas pendek, sering batuk, 

baik disertai dahak maupun tidak, 

produksi sputum, mengi atau 

wheezing secara terus menerus, dada 

terasa sesak, merasa selalu lesu dan 

lelah, sulit tidur, tidak mampu 

menjalankan aktivitas fisik yang 

lama, paru-paru tidak berfungsi 

secara normal, sensitif terhadap 

alergi. 

Berdasarkan hasil pengkajian 

dapat diangkat diagnosa keperawatan 

pola nafas tidak efektif berhubungan 

dengan depresi pusat pernafasan 

dibuktikan dengan penggunaan otot 



bantu pernafasan, sesak nafas dan 

pola napas abnormal (D.0005). 

Diagnosa keperawatan tersebut 

dirumuskan sesuai dengan Buku 

Standar Diagnosa Keperawatan 

Indonesia (SDKI). Sesuai dengan 

teori Mumpuni & Wulandari (2013) 

gejala yang dirasakan adalah 

kesulitan bernapas, napas pendek, 

mengi atau wheezing secara terus 

menerus dan dada terasa sesak. Dari 

data tersebut terdapat kesesuaian 

dengan SDKI dan teori dalam 

tinjauan teori. 

Tindakan keperawatan 

(intervensi keperawatan) yang 

dilakukan untuk mengatasi pola 

nafas tidak efektif yaitu Dukungan 

ventilasi (I.01002): ajarkan teknik 

relaksasi latihan peregangan otot 

pernafasan untuk merelaksasi otot-

otot pernafasan sehingga 

meringankan dan melancarkan nafas. 

Intervensi keperawatan disusun 

sesuai dengan Buku Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia 

(SIKI). 

Implementasi dilakukan pada hari 

Minggu, 23 februari 2020 untuk 

menangani masalah keperawatan 

pola nafas tidak efektif adalah  pada 

jam 14.30 WIB mengajarkan teknik 

relaksasi latihan peregangan otot 

pernafasan. Peregangan otot 

pernafasan atau streaching 

merupakan suatu latihan untuk 

memelihara dan mengembangkan 

fleksibilitas atau kelenturan. Latihan 

peregangan otot ini meningkatkan 

kelenturan otot dengan cara 

memanjangkan kembali otot secara 

alamiah, dapat memelihara fungsinya 

dan dapat memperbaiki elastisitas 

atau fleksibilitas jaringan tubuh 

(Yunani, dkk, 2018). Latihan dapat 

dilakukan selama 10-15 menit 

(masing-masing gerakan 2 kali 10 

hitungan). Latihan tidak dianjurkan 

terlalu lama agar tidak menimbulkan 

kelelahan (Jamaluddin, dkk, 2018). 

Implementasi pada pengelolaan 

kasus dilakukan sesuai dengan teori. 

Berdasarkan hasil pengelolaan kasus 

diketahui bahwa status respirasi 

pasien menunjukkan keefektifan 

dengan adanya peningkatan setelah 

diberikan latihan peregangan otot 

pernafasan . Sebelum dilakukan 

latihan peregangan otot pernafasan 

RR: 25x/menit, SPO₂: 92% dan 

setelah dilakukan latihan peregangan 

otot pernafasan RR: 21x/menit, 

SPO₂: 94%. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Jamaluddin (2018) yang 

menunjukkan latihan peregangan 

otot pernafasan dapat 

mengembalikan status respirasi 

normal pada pasien asma. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan asuhan keperawatan 

yang telah dilakukan status respirasi 

pasien menunjukkan peningkatan 

setelah diberikan latihan peregangan 

otot pernafasan, sebelum dilakukan 

latihan peregangan otot pernafasan 

RR: 25x/menit, SPO₂: 92% dan 

setelah dilakukan latihan peregangan 

otot pernafasan RR: 21x/menit, 

SPO₂: 94%. 



 

 

SARAN 

Diharapkan rumah sakit 

khususnya RSUD Karanganyar dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan yang optimal dan 

mempertahankan hubungan 

kerjasama antar tim kesehatan, 

pasien dan keluarga pasien untuk 

meningkatkan mutu pelayanan 

asuhan keperawatan yang dapat 

mendukung kesembuhan pasien. 

Diharapkan perawat 

meningkatkan rasa tanggung jawab, 

meningkatkan keterampilan dan 

meningkatkan hubungan kerjasama 

antar tim kesehatan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

khusunya kepada pasien asma. 

Diharapkan institusi 

pendidikan dapat meningkatkan 

mutu pelayanan pendidikan yang 

berkualitas dengan menerapkan riset 

yang telah ada untuk dijadikan acuan 

dalam memberikan pelayanan 

pendidikan yang mampu 

menghasilkan perawat yang 

profesional, trampil dan bermutu 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan khususnya pada pasien 

asma, berdasarkan ilmu dan kode 

etik keperawatan. 

Diharapkan penulis dapat 

menerapkan tindakan keperawatan 

latihan peregangan otot pernafasan 

pada pasien asma untuk mengatasi 

pola nafas tidak efektif. 
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