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ABSTRAK 

Asma merupaka suatu penyakit respiratorik dengan karateristik 

penyempitan jalan nafas dan peningkatan frekuensi pola nafas sehingga 

menyebabkan kekurangan oksigen dan beberapa alveoli menjadi pecah. Serangan 

asma dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera mencari pertolongan. 

Salah satu teknik untuk menurunkan frekuensi pola nafas yaitu dengan melakun 

terapi relaksasi Guided Imagery. Terapi Guided Imagery merupakan suatu 

tindakan gabungan antara relaksasi nafas dalam dan sugesti positif. Terapi Guided 

Imagery efektif menurunkan peningkatan frekuensi pola nafas pada pasien Asma 

Bronkial. Tujuan stadi kasus ini adalah mengetahui gambaran asuhan keperawatan 

pda pasien Asma Bronkial dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Subjek studi kaus ini 

adalah satu orang yang mengalami serangan asma. Hasil studi kasus ini 

menunjukkan bahwa tindakan terapi relaksasi Guided Imagery selama 10 menit 

didapatkan hasil penurunan frekuensi pola nafas dari 29 kali/menit menjadi 24 

kali/menit dan pola nafas dari ireguler menjadi regular. Sehingga teknik relaksasi 

Guided Imagery ini dapat dijadikan rekomendasi untuk terapi nonfarmakologi 

pada pasien Asma Bronkial yang mengalami peningkatan frekuensi pola nafas. 

Kata kunci : Asma Bronkial, dyspnea, frekuensi pola nafas, terapi guided 

imagery 
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ABSTRACT 

Asthma is a respiratory disease characterized by narrowing of the airway 

and an increase in the frequency of breathing patterns, causing oxygen deprivation 

and some alveoli rupture. Asthma attacks can lead to death if you don't seek help 

immediately. One technique to reduce the frequency of breathing patterns is by 

doing guided imagery relaxation therapy. Guided Imagery therapy is a 

combination of deep breath relaxation and positive suggestions. Guided Imagery 

therapy is effective in reducing the increase in the frequency of breathing patterns 

in patients with bronchial asthma. The purpose of this case study is to find out the 

description of nursing care for bronchial asthma patients in fulfilling oxygenation 

needs. This type of research uses a case study approach. The subject of this t-shirt 

study was one person who had an asthma attack. The results of this case study 

show that the guided imagery relaxation therapy for 10 minutes resulted in a 

decrease in the frequency of breathing patterns from 29 breaths/minute to 24 

breaths/minute and breathing patterns from irregular to regular. So this Guided 

Imagery relaxation technique can be used as a recommendation for non-

pharmacological therapy in Bronchial Asthma patients who experience an 

increase in the frequency of breathing patterns.. 

Key words: Bronchial Asthma, dyspnea, frequency of breathing patterns, 

Guided Imagery. 
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PENDAHULUAN : 

Asma Bronkial merupakan 

penyakit respiratorik yang ditandai oleh 

peradangan saluran nafas, obstruksi 

jalan nafas reverible, hipersekresi lendir 

dan hipersensitivitas saluran nafas. 

Pasien dengan Asma Bronkial yang 

mengalami keluhan sesak nafas akan 

mengalami peningkatan frekuensi pola 

nafas bahkan dalam beberapa kondisi 

dapat menyebabkan kematian, karena 

pada serangan asma mengakibatkan 

tersumbatnya saluran pernafasan dan 

menghalangi udara yang masuk ke 

alveoli. Ketika sumbatan yang terjadi 

cukup parah maka penderita akan 

semakin kesulitan bernafas, apabila 

tidak segera ditangani maka 

menyebabkan kekurangan oksigen. 

Sebagian besar penderita asma 

meninggal karena tidak mencari bantuan 

medis atau telat mendapatkan penangan 

medis darurat (Ananda, 2020). 

Menurut (WHO, 2017) 

pervalensi asma saat ini masih tinggi, 

diperkirakan penderita asma diseluruh 

dunia mencapai 235 juta orang dan 

kematian yang disebabkan oleh asma 

paling banyak terjadi pada negara 

miskin dan berkembang. Berdasarkan 

data dari Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) pada tahun 2018 pervalensi 

asma pada penduduk di Indonesia 

mencapai 57,5% sedangkan pervalensi 

kasus asma di Jawa Tengah sebesar 4,3 

% (Dahriza, 2019). 

Salah satu masalah yang muncul 

pada penderita asma yaitu bersihan jalan 

nafas tidak efektif. Bersihan jalan nafas 

tidak efektif adalah ketidakmampuan 

membersihkan secret atau obstruksi 

jalan nafas untuk mempertahankan jalan 

nafas tetap paten dengan batasan 

karateristik ada batuk yang tidak efektif, 

suara nafas tambahan, perubahan 

frekuensi pernafasan, perubahan irama 

pernafasan dan dyspnea. 

Untuk menurunkan frekuensi 

pola nafas, maka dapat dilakukan 

intervensi berupa terapi farmalogi dan 

nonfarmakologi. Terapi farmakologi 

dapat berupa nebulisasi ventolin 2,5 

mg/ml saat serangan, prednison 4x5 mg 

tab dosis terbagi selama 10 hari, agonis 

beta, metilxantin dan lain-lainya. 

Sedangkan terapi non farmakologi dapat 

berupa terapi Guided Imagery, relaksasi 

nafas dalam, memposisikan semi fowler 

dan fisioterapi dada (Dahrizal, 2019). 

Terapi Guided Imagery adalah sebuah 

teknik yang menggunakan imajinasi dan 

visualisasi untuk membantu mengurangi 

stres, rasa nyeri dan mempunyai efek 

relaksasi.   

Hasil penelitian (Novita tahun 

2018) terapi Guided Imagery efektif 

pada pola nafas pasien Asma Bronkial 

sehingga frekuensi pola nafas dapat 

menurun. Pada penelitian Lahman 

(2010) menyebutkan bahwa terapi 

Guided Imagery dapat membantu 

seseorang mengendalikan sistem tubuh 

yang tidak dapat dikendalikan dalam 

kondisi sadar. 

Berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis tertarik untuk 

mengaplikasikan intervensi tersebut 

dalam asuhan keperawatan pada pasien 

asma bronkial dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi. 



METODOLOGI : 

Desain penelitian pada karya 

tulis ilmiah ini adalah studi kasus. Studi 

yang digunakan untuk mengeksplorasi 

masalah asuhan keperawatan pada 

pasien asma bronkial dalam pemenuhan 

kebutuhan oksigenasi. data dikumpulan 

dengan cara wawancara, observasi dan 

pemeriksaan fisik serta studi 

dokumentasi. 

Subyek dari studi kasus ini 

adalah seorang pasien yang mengalami 

serangan Asma Bronkial dengan 

keluhan dyspnea. Tempat dan waktu 

penelitian kasus dilakukan di IGD 

RSUD Simo Boyolali. Pengambilan 

kasus selama 2 minggu dari tanggal 15 

februari 2021 sampai 27 februari 2021. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN : 

1. Pengkajian keperawatan  

Subyek studi kasus yang telah 

dipilih adalah Tn.N seorang buruh 

yang berusia 46 tahun, pendidikan 

terakir SMP, beragama islam, 

bertempat tinggal di Nogosari, 

pasien dating ke rumah sakit pada 

tanggal 24 Februari 2021 pukul 

09.00 WIB dengan nomor registrasi 

201XXX. Pasien datang ke rumah 

sakit untuk melakukan pengobatan, 

pasien datang diantar oleh istrinya 

ke IGD RSUD Simo Boyolali. Pada 

pengkajian didapatkan data pasien 

mengalami dyspnea, penggunaan 

otot bantu nafas, pernafasan cuping 

hidung, terdengar suara wheezing, 

RR 29 kali/menit. 

Hasil pengkajian primer 

didapatkan data bahwa Tn N 

termasuk dalam triase kuning. 

Untuk pengkajian airway : 

Terpasang oksigen nasal kanul 3 

LPM, terdengar suara wheezing, 

terlihat ada hembusan nafas. 

Breathing : Klien mengalami 

dyspnea, penggunaan otot bantu 

nafas, pernafasan cuping hidung, 

RR 29 kali/menit, vocal fremitus 

kanan dan kiri seimbang, sonor 

pada seluruh lapang paru, terdengar 

suara wheezing, SPO2 91%. 

Circulation : Akral teraba hangat, 

TD 150/100 mmHg, nadi 119 

kali/menit, pasien tampak pucat, 

tugor kulit normal, tidak sianosis, 

CRT < 2 detik. Disability : Tingkat 

kesadaran composmentis, GCS 15 

(E4 V5 M6), serpon pupil terhadap 

cahaya (+), pupil isokor. Eksposure 

: Suhu 36,7oC, tidak ada injury atau 

kelainan pada pasien, tidak terjadi 

perdarahan eksternal. 

2. Diagnosis keperawatan 

Berdasarkan data fokus yang 

disesuaikan dengan teori dari (Tim 

POKJA SDKI DPP PPNI 2017) 

didapatkan masalah bersihan jalan 

nafas tidak efektif berhubungan 

dengan spasme jalan nafas 

dibuktikan dengan pasien 

mengalami dyspnea, terdengar 

suara wheezing, RR 29 kali/menit, 

pola nafas ireguler (D.0149). 

3. Intervensi keperawatan 

Dalam intervensi keperawatan 

untuk mencapai keberhasilan maka 

harus di tetapkan tujuan dan kriteria 

hasil yang sesuai dengan SLKI 

(Standar Luaran Keperawatan 



Indonesia). Tujuan asuhan 

keperawatan ini setelah di lakukan 

tindakan keperawatan selama 1 x 30 

menit diharapkan bersihan jalan 

nafas meningkat dengan kriteria 

hasil (L.01001) : Wheezing 

menurun, dyspnea menurun, 

frekuensi nafas membaik (20 

kali/menit-24 kali/menit), pola 

nafas membaik (Reguler). 

Intervensi yang di lakukan 

sesuai dengan SIKI (Standar 

Intervensi Keperawatan Indonesia ): 

yaitu manajemen asma (I.01010) : 

Tindakan Monitor frekuensi dan 

kedalaman nafas, monitor bunyi 

nafas tambahan, monitor saturasi 

oksigen, Berikan posisi semi fowler 

30-45°, Ajarkan teknik relaksasi 

guided imagery, Kolaborasi 

pemberian bronkodilator sesuai 

indikasi. 

4. Implementasi keperawatan 

Berdasarkan intervensi yang 

telah di rencanakan penulis 

melakukan semua intervensi yang 

ada. Asuhan keperawatan di 

lakukan oleh penulis selama 30 

menit sesuai dengan diagnosis 

pasien bersihan jalan nafas tidak 

efektif berhubungan dengan spasme 

jalan nafas. Tindakan yang 

diberikan adalah mengajarkan 

teknik relaksasi guided imagery, 

terapi relaksasi dilakukan selama 10 

menit dengan cara mengintruksikan 

pasien untuk memejamkan mata 

dan membayangkan tempat yang 

disukai. 

Selain itu dilakukan tindakan 

yang lain seperti Memonitor 

frekuensi dan kedalaman nafas, 

memonitor bunyi nafas tambahan, 

memonitor saturasi oksigen, 

memberikan posisi semi fowler 30-

45°, dan melakukan tindakan 

kolaborasi pemberian bronkodilator 

sesuai indikasi. 

Tindakan terapi relaksasi Guided 

Imagery dilakukan selama 10 

menit, hal tersebut sesuai dengan 

Haris (2018) “Pengaruh Guided 

Imagery Terhadap Frekuensi Nafas 

Pada Pasien AsmaDi Wilayah Kerja 

Puskemas Paruga Kota Bima Tahun 

2017”, bahwa frekuensi pola nafas 

pada pasien asma setelah dilakukan 

terapi relaksasi Guided Imagery 

selama 10 menit mengalami 

penurunan frekuensi pola nafas.  

5. Evaluasi keperawatan 

Hasil evaluasi yang diperoleh 

setelah di lakukan implementasi 

selama 30 menit didapatkan hasil 

akhir respon subjektif pasien 

mengatakan sesak nafas berkurang, 

pasien mengatakan bias 

mempraktikkan secara mandiri 

teknik relaksasi Guided Imagery. 

Respon objekti dyspnea menurun, 

RR 24 kali/menit, pola nafas 

regular, SPO2 98%, pasien tampak 

rileks. 

Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Novita (2018) yang 

menyatakn bahwa terdapat 

penurunan frekuensi pola nafas 

pada pasien yang mengalami 



serangan asma dan diberikan 

tindakan relaksasi Guided Imagery. 

 
Gambar 4.1 Diagram Evaluasi 

Penurunan frekuensi pola nafas 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengelolaan asuhan 

keperawatan pada pasien asma bronkial  

dapat di simpulkan bahwa adanya 

pengaruh dalam pemberian teknik 

relaksasi Guided Imagery terhadap 

peningkatan frekuensi pola nafas. 

 

SARAN :  

1. Bagi perawat 

Dapat mempertimbangkan 

pengguanaan teknik relaksasi 

Guided Imagery pada pasien Asma 

Bronkial yang mengalami 

peningkatan frekuensi pola nafas 

dalam pemberian pelayanan asuhan 

keparawatan. 

2. Bagi rumah sakit  

Sebagai bahan kajian tindakan 

teknik relaksasi Guided imagery 

dalam mengatasi masalah respirasi 

pada pasien Asma Bronkial yang 

mengalami peningkatan frekuensi 

pola nafas sehingga dapat 

mengoktimalkan pada saat 

memberikan asuhan keperawatan. 

3. Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan dapat menambah 

bahan referensi sebagai kajian yang 

lebih mendalam mengenai teknik 

relaksasi Guided Imagery pada 

pasien Asma Bronkial yang 

mengalami peningkatan frekuensi 

pola nafas. 

4. Bagi pasien dan keluarga 

Sebagai tambahan pengetahuan 

dan ketrampilan dalam melakukan 

teknik relaksasi Guided Imagery 

yang dapat dilakukan di rumah pada 

saat mengalami serangan asma. 
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