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Abstrak  

Bronkopneumonia merupakan infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan 

oleh bakteri, virus, jamur, dan benda asing. Ditandai dengan adaya batuk 

produktif atau nonproduktif, ronkhi, nyeri dada, retraksi dinding dada, pernafasan 

cuping hidung, sinanosis, dan demam. Pada pasien bronkopneumonia mengalami 

masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Tujuan studi kasus ini 

untuk melaksanakan Asuhan Keperawatan Anak Bronkopneumonia Dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis : oksigenasi. Metode studi kasus ini 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik pada anak 

bronkopneumonia di ruang anggrek RSUD Salatiga. Waktu pengambilan kasus 20 

Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020. Subjek studi kasus 1 orang yaitu 

An. M usia 10 bulan dengan bronkopneumonia. Tindakan keperawatan untuk 

mengatasi bersihan jalan nafas yaitu dengan teknik non farmakologi pemberian 

aromaterapi peppermint. Aromaterapi peppermint efektif dalam upaya 

membebaskan jalan nafas dari penumpukan sekret. Hasil yang diperoleh dari studi 

kasus menunjukan bahwa setelah dilakukan pemberian aromaterapi peppermint 

sehari 3 kali dalam jangka waktu 5 sampai 10 menit dan selama 4 hari terjadi 

penurunan pada frekuensi nafas dan pengurangan pada akumulasi sputum. 

Sehingga dapat disimpulkan pemberian aromaterapi peppermint pada anak 

bronkopneumonia efektif untuk menyelesaikan masalah bersihan jalan nafas. 

 

Kata Kunci : Aromaterapi peppermint, Asuhan Keperawatan Bronkopneumonia, 

Frekuensi nafas, Akumulasi sputum. 

 

 

 



PENDAHULUAN  

Bronkopneumonia adalah 

infeksi yang menyebabkan paru-paru 

meradang, kekurangan oksigen 

membuat sel-sel tubuh tidak bekerja. 

Selain menyebabkan penyebaran 

infeksi keseluruh tubuh penderita 

bronkopneumonua bisa mengalami 

kematian (Kartasasmita, 2010). 

Bronkopneumonia yaitu radang paru-

paru yang mengenai satu atau 

beberapa lobus paru-paru yang 

ditandai dengan adanya bercak-

bercak infiltrat yang disebabkan oleh 

bakteri, virus, jamur, dan benda asing 

(Fadhila, 2013). 

World Health Organization 

(WHO) pada tahun 2014 terdapat 6,3 

juta kematian anak di dunia dan 

sebesar 935.000 (15%) kematian 

anak disebabkan oleh pneumonia. 

Menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018 pneumonia 

di Indonesia menjadi urutan kedua 

penyebab kematian pada balita 

setelah diare, pneumonia dan 

bronkopneumonia sebanyak 2.0%. 

Bronkopneumonia mengakibatkan 

produksi sekret meningkat sampai  

menimbulkan manifestasi klinis yang 

ada sehingga muncul masalah 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas. 

Ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

merupakan keadaan dimana individu 

tidak mampu mengeluarkan sekret 

dari saluran nafas untuk 

mempertahankan kepatenan jalan 

nafas (Amelia, dkk. 2018). 

Hasil penelitian Edy 

Siswantoro (2017) tentang pengaruh 

aromaterapi peppermint dengan 

inhalasi sederhana terhadap 

penurunan sesak nafas pada pasien 

tuberculosis  menunjukkan adanya 

pengaruh aroma terapi daun mint 

dengan inhalasi sederhana terhadap 

penurunan sesak nafas pada pasien 

tuberculosis paru. 

 Penelitian yang dilakukan 

oleh Amelia, dkk. (2018) dilakukan 

pemberian aromaterapi peppermint 

selama 5-10 menit dalam jangka 

waktu 5 hari sangat berpengaruh 

terhadap masalak bersihan jalan 

nafas. Tujuan penulisan Mengetahui 

gambaran pelaksanaan asuhan 

keperawatan pasien 

bronkopneumonia dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

diskriptif dengan menggunakan 

metode studi kasus. Studi kasus 

adalah recana peneltian yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga 

penelitian dapat memperoleh 

jawaban terhadap pertanyaan peneliti 

(Setiadi, 2013). Studi kasus ini untuk 

mengeksplorasi masalah asuhan 

keperawatan pada anak 

bronkopneumonia dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi di Ruang 

Angrek RSUD Salatiga. 

Subjek dalam studi kasus 

adalah satu orang anak 

bronkopneumonia dengan bersihan 

jalan nafas tidak efektif dalam 

pemenuhan kebutuhan fisiologis: 

oksigenasi. Fokus studi yang dibahas 

adalah pasien anak dengan 

brokopneumonia usia 1-5 tahun, 

tempat dan waktu, sampel dan 

pengumpulan data, instrument yang 

digunakan. Tempat penelitian di 

ruang RSUD Salatiga pada tanggal 

20 Februari 2020 – 23 Februari 2020. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Hasil pengkajian didapatkan 

data ibu mengatakan rujukan dari 

klinik, lalu masuk ke IGD RSUD 

Salatiga pada pukul 19.00 WIB. 

Dengan keluhan sesak, batuk 

berdahak, dan diare > 5 kali. SpO2 : 

95%, RR : 30 kali/menit, Suhu : 

36,20C. Diberikan terapi infus RL 

mikro 12 tpm. 

Pada tahap pengkajian pada 

klien didapatkan data yaitu DS : Ny.I 

mengatakan anaknya terlihat sesak 

dan batuk berdahak, DO : Inspeksi : 

simetris, adanya tarikan diding dada, 

Palpasi : Vocal vremitus tidak 

seimbang pada bagian kanan, Perkusi 

: Redup diseluruh lapang paru, 

Auskultasi : Suara Napas ronkhi (+) 

pada bagian kanan, hasil rontegen 

thorax infiltrat suprahiler dan 

perihiler dextra suspec 

bronkopneumonia dd/tb, S : 37,5˚C, 

N : 98x/menit, RR: 30x/menit, SpO2 : 

94%. 

 Berdasarkan tindakan 

keperawatan dari pengkajian yang 

dilakukan pada pasien didapatkan 

diagnosis bersihan jalan nafas tidak 

efektif (D.0001) berhubungan 

dengan sekresi yang tertahan 

dibuktikan dengan suara ronkhi (+), 

sputum berlebih, dispnea, dan pola 

napas berubah. Didukung dengan 



data pada pengkajian awal dengan 

data objektif : Inspeksi : simetris, 

adanya tarikan diding dada, Palpasi : 

Vocal vremitus tidak seimbang pada 

bagian kanan, Perkusi : Redup 

diseluruh lapang paru, Auskultasi : 

Suara Napas ronkhi (+) pada bagian 

kanan, hasil rontegen thorax infiltrat 

suprahiler dan perihiler dextra suspec 

bronkopneumonia dd/tb, S : 37,5˚C, 

N : 98x/menit, RR: 30x/menit, SpO2 : 

94%.     

 Berdasarkan fokus diagnosis 

keperawatan yang akan dibahas yaitu 

bersihan jalan napas tidak efektif 

berhubungan dengan sekresi yang 

tertahan dibuktikan dengan suara 

ronkhi, sputum berlebih, dispnea, 

dan pola napas berubah, maka 

penulis menyusun rencana 

keperawatan berupa Manajemen 

jalan nafas (l.01011) : Kolaborasi 

pemberian bronkodilator, 

ekspektoran, mukolitik (terapi non 

farmakologi aromaterapi 

peppermint), monitor pola napas, 

monitor bunyi napas tambahan, 

berikan minuman hangat, berikan 

oksigen, jika perlu. Pemberian terapi 

non farmakologi aomaterapi 

peppermint dilakukan untuk 

mengurangi masalah ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas khususnya 

pasien anak dengan 

bronkopneumonia sangat membantu 

untuk mengurangi ketidakefektifan 

bersihan jalan nafas (Amelia, dkk. 

2018., PPNI, 2018). 

 Implementasi yang dilakukan 

pertama pemberian aromaterapi 

peppermint. Amelia, dkk. (2018) 

teknik pemberian aromaterapi 

peppermint dengan inhalasi 

sederhana yang dilakukan pada 

pasien anak usia 1-5 tahun dengan 

bronkopneumonia selama 5-10 menit 

selama 5 hari ternyata sangat efektif 

untuk mengurangi masalah 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

dengan karakteristik sesak nafas, 

akumulasi sputum (+). 

 Implementasi yang kedua 

yaitu kolaborasi pemberian 

bronkodilator. Nebullizer ventolin 1/2 

respul memberikan efek 

bronkodilatasi tanpa menimbulkan 

efek samping (Wahyuni, 2014). 

 Implementasi yang ke tiga 

dan ke empat pemberian aromaterapi 

peppermint. Amelia, dkk. (2018) 

teknik pemberian aromaterapi 

peppermint dengan inhalasi 



sederhana yang dilakukan pada 

pasien anak usia 1-5 tahun dengan 

bronkopneumonia selama 5-10 menit 

selama 5 hari ternyata sangat efektif 

untuk mengurangi masalah 

ketidakefektifan bersihan jalan nafas 

dengan karakteristik sesak nafas, 

akumulasi sputum (+). 

 Pada evaluasi penulis sudah 

sesuai dengan teori yang ada  yaitu 

S.O.A.P (subjektif, objektif, 

assesment, planing). Evaluasi 

dilakukan setiap hari selama empat 

hari, berdasarkan evaluasi hasil pada 

studi kasus yang dilakukan tentang 

bersihan jalan napas tidak efektif 

pada bronkopneumonia menunjukan 

produksi sputum meningkat setelah 

dilakukan pemberian tindakan non 

farmakologi aromaterapi peppermint 

hingga hari ke empat. Pada hari 

kamis 20 februari 2020 pukul 19.00 

WIB pasien tampak menghirup 

sedikit demi sedikit aroma terapi, RR 

34x/menit, akumulasi sputum (-), 

suara napas ronkhi. Pada hari jumat 

21 februari 2020 pukul 19.00 WIB 

ibu mengatakan dahak keluar sedikit, 

RR 32x/menit, Suara napas ronkhi, 

akumulasi sputum (+). Pada hari 

sabtu 22 februari 2020 pukul 20.00 

WIB ibu mengatakan an.m masih 

batuk dan mengeluarkan dahak 

sedikit, RR 30x/menit, akumulasi 

sputum (+), suara napas ronkhi. Pada 

hari minggu 23 februari 2020 pukul 

15.00 WIB ibu mengatakan akan 

mencobanya dirumah, suara napas 

ronkhi, akumulasi sputum (+) RR 

30x/menit.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Asuhan keperawatan pada 

anak bronkopneumonia dalam 

pemenuhan kebutuhan fisiologis : 

oksigenasi dengan masalah 

keperawatan bersihan jalan napas 

tidak efektif yang dilakukan tindakan 

keperawatan terapi non farmakologi 

aromaterapi peppermint sehari 3 kali 

selama 5-10 menit selama 4 hari 

masalah bersihan jalan napas pada 

pasien sangat efektif dengan 

karakteristik sesak nafas, akumulasi 

sputum (+). Sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perubahan 

pemberian aromaterapi peppermint 

pada pasien anak bronkopneumonia 

dengan masalah bersihan jalan napas.  
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