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Abstrak  

Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) merupakan penyakit paru 
menahun yang disertai dengan peningkatan resistensi terhadap aliran udara dan 
sumbatan udara berkaitan dengan respon inflamasi abnormal paru terhadap 
partikel atau gas berbahaya yang menyebabkan hipoksemia berdampak pada 
penurunan saturasi oksigen. Untuk meningkatkan saturasi oksigen pada pasien 
PPOK perlu diberikan terapi salah satunya dengan pemberian terapi relaksasi 
nafas dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan 
keperawatan pada pasien PPOK dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. 

 Jenis penlitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode 
pendekatan studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien 
dengan PPOK di IGD RSUD Simo Boyolali. Hasil studi menunjukkan bahwa 
pengelolaan asuhan keperawatan pada pasien PPOK dalam pemenuhan kebutuhan 
oksigenasi dengan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif yang 
dilakukan tindakan keperawatan terapi relaksasi nafas dalam bersamaan dengan 
pemberian terapi oksigen dan posisi semi-fowler selama 15 menit didapatkan hasil 
terjadi peningkatan saturasi oksigen. Rekomendasi tindakan terapi relaksasi nafas 
dalam efektif dilakukan pada pasien PPOK. 

 

Kata kunci: Oksigenasi, Relaksasi nafas dalam, Penyakit Paru Obstruksi Kronis  

(PPOK) 
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Abstract 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a chronic lung disease 
accompanied by increased resistance to airflow and air obstruction associated with 
an abnormal inflammatory response of the lung noxious particles or gases that 
causes hypoxemia resulting in decreased oxygen saturation. To increased oxygen 
saturation in COPD patients, it is necessary to give therapy, one of which is by 
giving deep breath relaxation therapy. This study aims to know the describtion of 
nursing car in COPD patients in fulfilling oxygenation needs. 

This type of research is descriptive using a case study approach. The 
subject in this case study is one patient with COPD in the ER Simo Boyolali 
Hospital. The results of the study indicated that the management of nursing care in 
COPD patients in meeting oxygenation needs with ineffective airway clearance 
nursing actions carried out by nursing actions of deep breath relaxation therapy 
along with oxygen therapy and the semi-fowler position for 15 minutes resulted in 
an increased in oxygen saturation. Recommendations for effective deep breathing 
relaxation therapy for COPD patiens. 

 

Keywords: Oxygenation, Deep breath relaxation, Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD)  
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PENDAHULUAN  

Penyakit Paru Obstruksi 
Kronis merupakan penyakit dengan 
karakteristik keterbatasan saluran 
nafas yang tidak sepenuhnya 
reversible. Keterbatasan saluran 
nafas tersebut biasanya progresif dan 
berhubungan dengan respon 
inflamasi ( GOLD, 2017). Penyakit 
Paru Obstruksi Kronis (PPOK) atau 
Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD) adalah penyakit 
yang dicirikan oleh keterbatasan 
aliran udara yang tidak dapat pulih 
sepenuhnya. Keterbatasan aliran 
udara biasanya bersifat progresif dan 
dikaitkan dengan respons inflamasi 
paru yang abnormal terhadap partikel 
atau gas berbahaya, yang 
menyebabkan penyempitan jalan 
napas, hipersekresi mucus, dan 
perubahan pada sistem pembuluh 
darah paru (Brunner & 
Suddarth,2015). 

PPOK telah meningkat dari 
waktu ke waktu dan terdapat 600 juta 
orang menderita PPOK di dunia 
dengan 65 juta orang menderita 
PPOK derajat sedang hingga berat 
(GOLD, 2013). WHO 
memperkirakan pada tahun 2020 
prevalensi PPOK akan terus 
meningkat dari urutan 6 menjadi 
peringkat ke-3 di dunia dan dari 
peringkat ke-6 menjadi peringkat ke-
3 penyebab kematian tersering. 
Prevalensi PPOK meningkat 
tersering dialami lebih tinggi pada 
laki-laki.. Prevalensi PPOK lebih 
tinggi pada negara-negara dimana 
merokok merupakan gaya hidup, 
yang menunjukkan bahwa rokok 
merupakan factor resiko utama. 
Kematian akibat PPOK sangat 
rendah pada seorang perempuan. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar 
(RISKESDAS) 2018, prevalensi 
merokok meningkat dari 7,2% pada 
tahun 2013 dan 9,1% pada tahun 
2018. Di Bali prevalensi merokok 
meningkat dari 20% pada tahun 2013 
dan 23,5% tahun 2018 
(Riskesdas,2018). Hal ini 
menunjukkan frekuensi penyakit 
PPOK masih tinggi. Sedangkan 
PPOK di Jawa Tengah menempati 
urutan ketujuh dengan jumlah kasus 
31.817 atau sebesar 2,1%. Hasil 
prevalensi Jawa Tengah tahun 2017 
kasus PPOK di temukan sebesar 
25.390 hal ini nenunjukkan 
peningkatan jumlah frekuensi 
penyakit PPOK di Jawa Tengah 
(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah, 2018). 

Untuk penyakit Paru 
Obstruksi Kronis (PPOK) merupakan 
penyakit paru menahun yang 
berlangsung lama disertai dengan 
peningkatan resistensi terhadap 
aliran udara dan sumbatan udara ini 
biasanya berkaitan dengan respon 
inflamasi abnormal paru terhadap 
partikel atau gas yang berbahaya. 
Karakteristik hambatan aliran udara 
PPOK biasanya disebabkan oleh 
obstruksi saluran nafas kecil 
(bronkiolitis) dan kerusakan saluran 
parenkim (emfisema) yang bervariasi 
antara setiap individu. Perubahan 
pada saluran nafas kecil 
menyebabkan berkurangnya 
ventilasi, dimana perfusi tetap, 
Sehingga terjadi ketidakseimbangan 
antara ventilasi dengan perfusi dan 
hipoksemia. Hipoksemia 
mengakibatkan suplai oksigen 
keseluruh tubuh menurun, sehingga 
berdampak pada penurunan saturasi 
oksigen (Yani dkk, 2016). 



Saturasi oksigen adalah rasio 
antara jumlah oksigen actual yang 
terkait oleh hemoglobin terhadap 
kemampuan total hemoglobin darah 
meningkat oksigen, dan nilai normal 
saturasi oksigen adalah 95-100 %. 
Dalam kedokteran, saturasi oksigen 
(SO2),  sering di sebut sebagai 
“SATS”, untuk mengukur presentase 
oksigen yang di ikat oleh 
hemoglobin didalam aliran darah. 
Pada tekanan parsia oksigen yang 
rendah, sebagian besar hemoglobin 
terdeoksigenasi, maksudnya adalah 
proses pendistribusian darah 
beroksigen dari arteri kejaringan 
tubuh berkurang dan apabila hal 
tersebut terjadi menyebabkan 
kebutuhan oskigenasi PPOK pada 
pasien terganggu (Djojodibroto, 
2016:36). 

Kebutuhan oksigenasi pada 
pasien PPOK dapat maksimal 
apabila saturasi oksigen pada pasien 
meningkat. Oleh karena itu, ada dua 
penanganan yang diberikan yaitu 
dengan terapi farmakologi dan non 
farmakologi. Terapi farmakologi 
yang dapat dilakukan adalah 
bronchodilator, metylxanthine 
,kartikosteroid, phosphodiesterase 4 
inhibator, aminofilin, afedrin, 
penicillin, anthihistamin, bisolvon, 
tripsin (Soeroto & Suryadinata, 
2014). Sedangkan metode  terapi non 
farmakologisnya yang terakhir 
dikembangkan adalah teknik 
relaksasi nafas dalam, posisi semi 
fowler atau high-fowler, fisioterapi 
dada, terapi oksigen, clapping, batuk 
efektif, latihan pernafasan diafragma,  
pursed lips breathing, suction, dan 
inhalasi  (Andayani dan Supriadi, 
2014). 

Teknik relaksasi nafas dalam 
merupakan suatu bentuk asuhan 

keperawatan yang bertujuan untuk 
meningkatkan ventilasi alveoli dan 
memelihara pertukaran gas. 
Peningkatan ventilasi alveoli dapat 
dapat meningkatkan supali oksigen 
ke seluruh tubuh sehingga dapat 
dijadikan terapi dalam peningkatan 
saturasi oksigen bersamaan dengan 
pemberian posisi semi fowler dan 
terapi oksigen . Dalam hal ini, 
perawat mengajarkan kepada klien 
bagaimana cara melakukan nafas 
dalam, nafas lambat (menahan 
inspirasi secara maksimal), dan cara 
menghembuskan nafas secara 
perlahan. Selain dapat menurunkan 
intensitas nyeri, teknik pernafasan 
dalam mempunyai peran yang sangat 
penting, diantaranya adalah 
memperlambat denyut jantung, 
mengatur tekanan darah, 
menghilangkan ketegangan otot, dan 
mengembalikan keseimbangan 
mental dan emosional batin 
(Mubarak dkk,  2015:457). 

Pernafasan yang di berikan 
perawat oleh pasien adalah dengan 
cara menganjurkan pasien tarik nafas 
dalam melalui hidung dengan mulut 
tetap tertutup. Hitung sampai tiga 
selama menarik nafas. Posisikan 
dalam keadaan rileks dengan 
mempertahankan punggung tetap 
tegak. Pasien dianjurkan 
menghembuskan udara lewat bibir 
secara perlahan. Tahap ini diulangi 
dan lakukan selama 5 sampai 10 
menit. Teknik nafas dalam ini 
dilakukan 5 sampai 10 menit. Teknik 
nafas dalam ini dilakukan dengan 5 
menit pertama, 5 menit kedua, 
istirahat dan 5 menit ketiga nafas 
dalam lagi. Teknik nafas dalam 
diberikan bersamaan dengan 
pemberian terapi oksigen dan posisi 



semi fowler (Mubarak dkk, 
2015:457). 

Berdasarkan penelitian 
sebelumnya oleh Made Dwi Yunica 
A, dkk (2018) dengan judul 
“Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas 
Dalam Terhadap Peningkatan 
Saturasi Oksigen Pada Pasien PPOK 
di Ruang IGD RSUD Kabupaten 
Buleleng” dari sampel responden 
berdasarkan jenis kelamin laki-laki 
sebanyak 17 orang dan perempuan 
sebanyak 9 orang didapatkan hasil 
sebelum diberikan relaksasi nafas 
dalam ditemukan saturasi oksigen 
terendah adalah 86 % dan tertinggi 
94%. Setelah diberikan teknik 
relaksasi nafas dalam, ditemukan 
saturasi oksigen tertinggi adalah 97% 
dan terendah 90%. Hal ini 
menunjukkan bahwa intervensi 
relaksasi nafas dalam dapat 
meningkatkan saturasi oksigen pada 
pasien PPOK. 

Dari uraian latar belakang 
diatas dapat disimpulkan bahwa 
adanya upaya teknik relaksasi nafas 
dalam dapat meningkatkan saturasi 
oksigen pada pasien PPOK. Hal 
tersebut membuat penulis tertarik 
untuk melakukan asuhan 
keperawatan yang akan dituangkan 
dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah 
dengan judul “ Asuhan Keperawatan 
pada Pasien PPOK dalam 
Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi “ 
di Instalasi Gawat Darurat RSUD 
Simo Boyolali. 

 
METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif 
dengan studi kasus, subjek penelitian 
yang diteliti sebanyak 1 orang subjek 
dengan kriteria pasien penyakit paru 
obstruksi kronis (PPOK) dalam 

pemenuhan kebutuhan oksigenasi, di 
ruang Intalasi Gawat Darurat (IGD) 
RSUD Simo Boyolali pada tanggal 1 
Februari - 13 Februari 2021. 
Pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi dan 
pemeriksaan fisik serta studi 
dokumentasi, instrument studi kasus 
ini menggunakan lembar observasi 
sebelum tindakan dan sesudah 
tindakan. 5 menit sebelum tindakan 
dilakukan pengukuran awal (pre test) 
untuk menentukan saturasi oksigen 
dan frekuensi pernfasan (RR). 
Kemudian dilakukan intervensi 
dengan memberikan teknik relaksasi 
nafas dalam. Setelah dilakukan 
tindakan, subjek dilakukan 
pengukuran akhir (post tes) untuk 
menentukan pengaruh teknik 
relaksasi nafas dalam. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil pengkajian yang 
dilakukan didapatkan data subyektif 
klien mengatakan sesak nafas, data 
obyektif pengkajian Airway terdapat 
sumbatan sekret yang tertahan, 
terdapat produksi sputum berlebih, 
tidak mampu batuk dengan efektif 
dan suara nafas tambahan terdengar 
ronkhi. Untuk Breathing didapatkan 
data pada Tn. M sesak nafas., nafas 
cepat, tarikan otot intrakosta, dan 
terdapat hasil respiratory rate (RR) 
24 x/menit, SPO2 93%, terdapat 
penggunaan otot bantu pernafasan 
diafragma, pola napas takipnea. Lalu, 
untuk Circulation didapatkan data 
tekanan darah 158/90 mmHg, heart 
rate 87 x/menit, capillary refill 
kurang dari dua detik, akral teraba 
hangat, turgor kulit baik, dan suhu 
tubuh 36,8 derajat celcius. 
Selanjutnya Disability, didapatkan 



hasil tingkat kesadaran 
composmentis dengan nilai GCS: 15, 
E : 4, V : 5, M : 6, dan reaksi pupil 
positif terhadap cahaya. Terakhir, 
pada Exsposure didapatkan data 
tidak ada injury atau kelainan lain.

Berdasarkan diagnosis 
keperawatan menurut SDKI (2016)  
kasus yang dialami subyek dapat 
dirumuskan masalah keperawatan  
yaitu bersihan jalan nafas tidak 
efektif. 

Intervensi  setelah dilakukan 
tindakan selama 1 x 2 jam 
diharapkan bersihan jalan nafas 
meningkat berdasarkan SLKI (2018) 
dengan kriteria hasil (L.01001): 
Produksi sputum menurun, dispnea 
menurun, gelisah menurun, frekuensi 
nafas membaik, pola nafas membaik.

Intervensi atau perencanaan 
keperawatan yang dibuat penulis 
untuk mengurangi sesak nafas adalah 
Manajemen Jalan Nafas (I.01001) 
berdasarkan SIKI (2017), dengan 
perencanaan pertama yang dilakukan 
adalah monitor pola napas, monitor 
bunyi napas tambahan, posisikan 
semi-fowler atau fowler, ber
oksigen bila perlu, modifikasi 
pemberian relaksasi nafas dalam, 
ajarkan teknik batuk efektif, 
kolaborasi pemberian nebulizer.

Berdasarkan hasil evaluasi 
keperawatan Selama 1 x 2 jam  
didapatkan data sebelum dilakukan 
tindakan relaksasi nafas dalam 
SPO2: 93%, TD : 158/ 90 mmHg, 
RR: 24x/menit, N : 87x/menit, S : 
36,8 0C. Setelah diberikan tindakan 
TTV tekanan darah 138/84 mmHg, 
Nadi 84x/menit, Respiratory Rate
(RR) 22 x/menit, Suhu 36,6 derajat 
celcius, SPO2 98%. 

hasil tingkat kesadaran 
composmentis dengan nilai GCS: 15, 
E : 4, V : 5, M : 6, dan reaksi pupil 
positif terhadap cahaya. Terakhir, 

didapatkan data 
tidak ada injury atau kelainan lain. 

Berdasarkan diagnosis 
keperawatan menurut SDKI (2016)  
kasus yang dialami subyek dapat 
dirumuskan masalah keperawatan  
yaitu bersihan jalan nafas tidak 

Intervensi  setelah dilakukan 
n selama 1 x 2 jam 

diharapkan bersihan jalan nafas 
meningkat berdasarkan SLKI (2018) 
dengan kriteria hasil (L.01001): 
Produksi sputum menurun, dispnea 
menurun, gelisah menurun, frekuensi 
nafas membaik, pola nafas membaik. 

Intervensi atau perencanaan 
watan yang dibuat penulis 

untuk mengurangi sesak nafas adalah 
Manajemen Jalan Nafas (I.01001) 
berdasarkan SIKI (2017), dengan 
perencanaan pertama yang dilakukan 
adalah monitor pola napas, monitor 
bunyi napas tambahan, posisikan 

fowler atau fowler, berikan 
oksigen bila perlu, modifikasi 
pemberian relaksasi nafas dalam, 
ajarkan teknik batuk efektif, 
kolaborasi pemberian nebulizer. 

Berdasarkan hasil evaluasi 
keperawatan Selama 1 x 2 jam  

data sebelum dilakukan 
tindakan relaksasi nafas dalam 
SPO2: 93%, TD : 158/ 90 mmHg, 
RR: 24x/menit, N : 87x/menit, S : 

. Setelah diberikan tindakan 
TTV tekanan darah 138/84 mmHg, 

Respiratory Rate 
(RR) 22 x/menit, Suhu 36,6 derajat 

Diagram 1. Observasi saturasi 
oksigen sebelum dan sesudah 
diberikan relaksasi nafas dalam.

PEMBAHASAN 

Dari pengkajian
data dengan keluhan utama sesak 
nafas. Sesak nafas merupakan suatu 
manifestasi gangguan inteprestasi 
keseimbangan otak diantara banyak 
aferen dan eferen, yang 
mengendalikan pengiriman oksigen 
ke jaringan (Ringel, 2012). Dari 
pengkajian yang telah dilakukan, 
didapatkan hasil data subjektif pasien 
mengatakan sesak nafas serta batuk 
tidak efektif, dan untuk 
didapatkan data Respirtory R
(RR) 24x/menit, tekanan darah 
158/90 mmHg, nadi 87 x/menit, suhu 
36,80C, saturasi oksigen 93%, 
adanya suara tambahan ronchi, ada 
sumbatan nafas sekret yang tertahan, 
tidak mampu batuk dengan efektif, 
pasien tampak gelisah dan terdapat 
produksi sputum berlebih dengan 
warna sputum kuning kental, serta 
ada retraksi dinding dada. Status 
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Diagram 1. Observasi saturasi 
oksigen sebelum dan sesudah 
diberikan relaksasi nafas dalam. 

Dari pengkajian didapatkan 
data dengan keluhan utama sesak 
nafas. Sesak nafas merupakan suatu 
manifestasi gangguan inteprestasi 
keseimbangan otak diantara banyak 
aferen dan eferen, yang 
mengendalikan pengiriman oksigen 
ke jaringan (Ringel, 2012). Dari 
pengkajian yang telah dilakukan, 
didapatkan hasil data subjektif pasien 
mengatakan sesak nafas serta batuk 
tidak efektif, dan untuk data objektif 

Respirtory Rate 
(RR) 24x/menit, tekanan darah 
158/90 mmHg, nadi 87 x/menit, suhu 

C, saturasi oksigen 93%, 
adanya suara tambahan ronchi, ada 
sumbatan nafas sekret yang tertahan, 
tidak mampu batuk dengan efektif, 

pak gelisah dan terdapat 
produksi sputum berlebih dengan 
warna sputum kuning kental, serta 
ada retraksi dinding dada. Status 

Pre 
SPO2

5 
meni
t ke-1

5 
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hemodinamika adalah menilai denyut 
jantung (HR) dan tekanan darah rata- 
rata (BP) sebagai pengganti perfusi 
jaringan (Truijen, 2017). 
Hemodinamik dapat dipantau secara 
invasive dan noninvasive. 
Pemantauan hemodinamik secara 
noninvasive terdiri dari beberapa 
komponen antara lain tekanan darah, 
nadi, heart rate, pernpasan, indikator 
perfusi perifer, produksi urin, 
saturasi oksigen , dan GCS (Katili, 
2015). 

Hasil dari pengkajian yang 
difokuskan yaitu  Airway terdapat 
sumbatan sekret yang tertahan, 
terdapat produksi sputum berlbih, 
tidak mampu batuk dengan efektif 
dan suara nafas pada Tn. M 
terdengar suara ronchi. Untuk 
Breathing didapatkan data pada Tn. 
M sesak nafas. Terdapat, tarikan otot 
intrakosta, dan terdapat hasil 
respiratory rate (RR) 24 x/menit, 
SPO2 93%, terdapat penggunaan otot 
bantu pernafasan diafragma dan pola 
napas takipnea. Lalu, untuk 
Circulation didapatkan data tekanan 
darah 158/90 mmHg, heart rate 87 
x/menit, capillary refill kurang dari 
dua detik, akral teraba hangat, turgor 
kulit baik, dan suhu tubuh 36,8 
derajat celcius. Selanjutnya 
Disability, didapatkan hasil tingkat 
kesadaran composmentis dengan 
nilai GCS: 15, Eyes: 4, Verbal : 5, 
Motorik : 6, dan reaksi pupil positif 
terhadap cahaya. Terakhir, pada 
Exsposure didapatkan data hasil suhu 
36,8 derajat celcius, tidak ada injury 
atau kelainan lain. 

Setelah melakukan 
pengkajian terkait dengan bersihan 
jalan nafas tidak efektif dilakukan 
intervensi utama keperawatan  

dengan memberikan terapi relaksasi 
nafas dalam bersamaan dengan 
pemberian terapi oksigen dan posisi 
semi- fowler untuk meningkatkan 
saturasi oksigen. 

Teknik relaksasi nafas dalam 
merupakan suatu bentuk asuhan 
keperawatan yang bertujuan untuk 
meningkatkan ventilasi alveoli dan 
memelihara pertukaran gas. 
Peningkatan ventilasi alveoli dapat 
meningkatkan suplai oksigen ke 
seluruh tubuh sehingga dapat 
dijadikan terapi dalam peningkatan 
saturasi oksigen bersamaan dengan 
pemberian posisi  semi fowler dan 
terapi oksigen. Dalam hal ini, 
perawat mengajarkan kepada klien 
bagaimana cara melakukan nafas 
dalam, nafas lambat (menahan 
inspirasi secara maksimal), dan cara 
menghembuskan nafas secara 
perlahan. Selain dapat menurunkan 
intensitas nyeri, teknik pernafasan 
dalam mempunyai peran yang sangat 
penting, diantaranya adalah 
memperlambat denyut jantung, 
mengatur tekanan darah, 
menghilangkan ketegangan otot, dan 
mengembalikan keseimbangan 
mental dan emosional batin 
(Mubarak dkk,  2015). 

Pemberian terapi relaksasi 
nafas dalam dilakukan sesuai SOP 
dan jurnal yaitu selama 15 menit, 5 
menit pertama, 5 menit kedua, lalu 5 
menit ketiga. Selain itu juga 
dilakukan observasi terhadap saturasi 
oksigen sebelum dan sesudah 
dilakukan tindakan. 

 
KESIMPULAN 

Pengelolaan asuhan 
keperawatan pada pasien penyakit 
paru obstruktif kronis (PPOK) dalam 



pemenuhan kebutuhan oksigenasi 
dengan masalah keperawatan 
bersihan jalan nafas tidak efektif  
tindakan yang dilakukan adalah 
pemberian relaksasi nafas dalam 
bersamaan dengan pemberian trapi 
oksigen dan posisi semi- fowler 
dengan durasi 15 menit didapatkan 
hasil terjadi peningkatan saturasi 
oksigen dari 93% menjadi 98%. 

SARAN 

1 Bagi profesi Keperawatan 
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi sumber 
informasi, rujukan,dan bahan 
acuan tambahan dalam 
melakukan intervensi 
keperawatan untuk membantu 
pada Pasien Penyakit Paru 
Obstruktif Kronis (PPOK) 
dalam Pemenuhan Kebutuhan 
Oksigenasi. 
 

2 Bagi Institusi Pelayanan 
Kesehatan / Rumah Sakit 
Sebagai sumbangan pemikiran 
dan bahan masukan dalam 
penyelenggaraan sesuai dengan 
peraturan yang ada  sehingga  
nantinya  dapat  
diimplementasikan  di  rumah 
sakit dalam menghadapi 
akreditasi. 
 

3 Bagi Pasien dan Keluarga 
Diharapakan dapat bermanfaat 
dan menambah informasi serta 
pengetahuan masyarakat 
tentang pemberian latihan 
terapi Relaksasi nafas dalam 
pada penderita PPOK. 
 

4 Bagi Institusi Pendidikan 
Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan sumbangan 

positif khususnya ilmu 
pendidikan dibidang 
keperawatan dan dapat 
meningkatkan mutu pendidikan 
yang lebih berkualitas dan 
professional agar tercipta 
perawat yang professional, 
terampil, inovatif, aktif, dan 
bermutu yang mampu 
memberikan asuhan 
keperawatan secara 
menyeluruh berdasarkan kode 
etika keperawatan dan dapat 
mengaplikasikan relaksasi 
nafas dalam terhadap pasien 
sesak nafas terutama PPOK. 
 

5 Bagi Penulis 
Memperoleh pengalaman 
dalam mengaplikasikan hasil 
riset keperawatan, khususnya 
studi kasus tentang 
pelaksanaan cara latihan terapi 
Relaksasi nafas dalam pada 
penderita PPOK untuk 
meningkatkan Saturasi 
Oksigen  
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