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ABSTRAK 

Gagal jantung kongestif merupakan ketidakmampuan jantung untuk 

memompakan darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh akan 

oksigen dan nutrisi yang dapat menimbulkan sesak nafas. Sesak nafas merupakan 

manifestasi klinis gagal jantung kongestif akibat kurangnya suplai oksigen karena 

penimbunan cairan di alveoli. Salah satu tindakan non farmakologi untuk mengurangi 

sesak nafas adalah dengan pemberian posisi semi fowler yang bertujuan untuk membantu 

menurunkan konsumsi oksigen dan meningkatkan ekspansi paru-paru secara maksimal. 

Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada 

pasien gagal jantung kongestif dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan metode 

pendekatan studi kasus.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan 

studi kasus. Subjek dalam studi kasus ini adalah satu orang pasien Congestive heart 

failure (CHF) dengan dyspnea diruang IGD Klinik Rifda Medica. Hasil studi kasus 

menunjukkan hasil, pemberian posisi semi fowler selama 15 menit dalam waktu 1x6 jam 

pada pasien Congestive heart failure (CHF) mampu meningkatkan nilai saturasi oksigen 

dari nilai SPO2: 87% menjadi 90% dan respiratory rate menurun dari 32x/menit menjadi 

26 x/menit. Rekomendasi tindakan posisi semi fowler efektif dilakukan pada pasien 

Congestive heart failure (CHF). 

 

Kata kunci: posisi semi fowler, sesak nafas, CHF 
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ABSTRACT 

Congestive heart failure is the inability of the heart to pump adequate blood to 

meet the body's metabolic needs for oxygen and nutrients that can cause shortness of 

breath. Shortness of breath is a clinical manifestation of congestive heart failure due to 

the lack of oxygen supply due to an accumulation of fluid in the alveoli. One of the non-

pharmacological measures to reduce shortness of breath is to provide a semi-fowler 

position which aims to help reduce oxygen consumption and increase lung expansion 

maximally. The purpose of this case study is to find out the description of nursing in 

patients with congestive heart failure in fulfilling oxygenation needs with the case study 

approach method.  

This type of research is descriptive using a case study approach. The subject in 

this case study is one patient with dyspnea in the ER at Rifda Medica Clinic. The case 

study results showed that giving the semi-Fowler position to CHF patients is able to 

increase the oxygen saturation value from the SPO2 value: 87% to 90% and the 

respiratory rate decreased from 32x/minute to 26x/minute. Recommendations for 

effective semi-Fowler's position in patients with CHF. 

 

Key Words: semi fowler position, shortness of breath, CHF 

 



PENDAHULUAN 

Congestive heart failure (CHF) 

atau sering disebut dengan gagal jantung 

kongestif adalah ketidakmampuan 

jantung untuk memompakan darah yang 

adekuat untuk memenuhi kebutuhan 

jaringan akan oksigen dan nutrisi 

(Kasron, 2016). CHF merupakan 

kelainan fungsi jantung yang 

mengakibatkan jantung tidak dapat 

mempertahankan darah untuk memenuhi 

kebutuhan metabolisme jaringan tubuh 

(Aspiani, 2015).  

Data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018 penderita 

penyakit jantung di Indonesia sebanyak 

1,5% atau 1.017.290 orang. Di Jawa 

Tengah penderita penyakit jantung 

sekitar 1,6% atau 132.565 orang. Jawa 

Tengah menduduki peringkat ketiga dari 

jumlah penderita penyakit jantung 

terbanyak di Indonesia. 

Pasien gagal jantung menimbulkan 

beberapa gejala klinis seperti dispnea, 

ortopnea, paroxysmal nocturnal dispnea 

(PND) atau sesak nafas pada malam hari. 

Secara umum pasien gagal jantung akan 

mengalami sesak nafas. Sesak nafas 

(dispnea) terjadi karena penurunan curah 

jantung yang mengakibatkan peningkatan 

volume darah aliran balik vena yang bisa 

menyebabkan kerja jantung meningkat. 

Pasien gagal jantung dengan dispnea 

akan mengalami penurunan suplai 

oksigen pada jantung dan seluruh tubuh 

yang bisa mengakibatkan hipoksia 

(Wijayati, Ningrum dan Putrono, 2019).  

Hipoksia adalah suatu kondisi 

dimana kadar oksigen dalam darah 

rendah (Lukman & Ferdinal, 2018). 

Dampak hipoksia dalam periode awal 

memiliki gejala seperti kelelehan, 

mengantuk, apatis, kurang mampu 

memusatkan perhatian (Sherwood, 2012). 

Oksigen merupakan zat yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia 

yang diperlukan sel untuk mengubah 

glukosa menjadi energi untuk melakukan 

berbagai aktivitas, seperti aktivitas fisik, 

penyerapan makanan, membangun 

kekebalan tubuh, pemulihan kondisi 

tubuh, juga penghancuran beberapa racun 

sisa metabolisme. Oksigen adalah gas 

yang tidak berwarna dan tidak berbau 

yang sangat dibutuhkan dalam proses 

metabolism sel (Mubarak et al,2015).  

Oksigen dapat diukur menggunakan alat 

pulse oximetry, dengan nilai normal 

saturasi oksigen yaitu 95% - 100% 

(Setiyawan, Rakhmawati, dan Widayatiz 

2020). Oksigenasi adalah proses 

penambahan O2 ke dalam sistem kimia 

atau fisika (Mubarok, et,al. 2015). 

Secara umum pasien gagal jantung 

akan mengalami sesak nafas. Sesak nafas 

(dispnea) terjadi karena penurunan curah 

jantung yang mengakibatkan peningkatan 

volume darah aliran balik vena yang bisa 



menyebabkan kerja jantung meningkat. 

Pasien gagal jantung dengan dispnea 

akan mengalami penurunan suplai 

oksigen pada jantung dan seluruh tubuh 

yang bisa mengakibatkan hipoksia 

(Wijayati, Ningrum dan Putrono, 2019). 

Penatalaksanaan yang paling 

efektif untuk mengurangi sesak nafas 

pada pasien gagal jantung kongestif salah 

satunya adalah posisi semi fowler dengan 

kemiringan 45 derajat. Posisi semi fowler 

merupakan posisi tidur dengan cara 

meninggikan kepala 45 derajat untuk 

membantu pengembangan paru dan 

mengurangi tekanan dari abdomen pada 

diafragma sehingga diafragma dapat 

terangkat dan paru berkembang secara 

maksimal dan volume tidal paru 

terpenuhi. Dengan terpenuhinya volume 

tidal paru sesak nafas akan berkurang. 

Posisi semi fowler dapat mengurangi 

sesak nafas dan menaikkan nilai saturasi 

oksigen pada pasien gagal jantung 

sehingga memperingan kesukaran dalam 

bernapas (Wijayati, Ningrum dan 

Putrono, 2019).  

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis melakukan studi kasus pada 

pasien Congestive Heart Failure (CHF) 

dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi 

dengan tindakan semi fowler untuk 

meningkatkan SPO2. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan studi kasus ini 

menggunakan lembar observasi. Sebelum 

dilakukan tindakan, subjek dilakukan 

pengukuran awal (pre test) serta 

pemeriksaan fisik untuk menentukan 

respirasi dan saturasi oksigen. Kemudian 

dilakukan intervensi pemberian semi 

fowler selama 15 menit. Setelah 

dilakukan tindakan, subjek dilakukan 

pengukuran akhir (post test) untuk 

menentukan pengaruh posisi semi fowler 

untuk mengurangi sesak napas pada 

pasien Congestive heart failure (CHF). 

Pengambilan data dilakukan selama 3 

jam di ruang UGD Klinik Rifda Medika 

pada tanggal 22 Februari 2021. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengkajian yang dilakukan 

secara wawancara dan observasi 

didapatkan data subjek studi kasus ini 

adalah Tn. W berusia 65 tahun, berjenis 

kelamin laki-laki, beragama Islam dan 

beralamat di Karanganyar, nomor register 

0199xx, diagnosa medis CHF. Tn. W 

datang ke UGD pada tanggal 22 Februari 

2021 pukul 09.00 WIB dengan keluhan 

sesak napas setelah pulang dari sawah. 

Data subjektif : klien mengatakan sesak 

napas dan badannya terasa lemas, data 

objektif : klien nampak terbaring di bed, 

lemas, pola nafas cepat dan teratur, 

adanya penggunaan otot bantu 



pernafasan, TD: 150/90 mmHg, N: 103 

x/menit, RR: 32 x/menit, S: 36,6°C , 

SPO2 : 87%, hasil pemeriksaan rontgen 

thoraks terdapat cardiomegaly dan 

pneumonia bilateral. 

Pemaparan diagnosis yang 

diangkat berdasarkan data subjektif dan 

data objektif yang diagnosis yang 

dikaitkan dengan diagnosis keperawatan 

dalam SDKI. Pemaparan diagnosis yang 

muncul yaitu penurunan curah jantung 

berhubungan dengan perubahan afterload 

(D.0005). 

Setelah dilakukan tindakan 

keperawatan selama 1x8 jam diharapkan 

kemampuan pompa jantung menjadi 

lebih baik dan sirkulasi menjadi adekuat 

dengan kriteria hasil curah jantung 

membaik (L.02008) takikardi menurun, 

dyspnea menurun, tekanan darah 

membaik.  Fokus intervensi yang 

dilakukan untuk mencapai kriteria hasil 

adalah perawatan jantung (I.02075) 

dengan identifikasi tanda atau gejala 

primer penurunan curah jantung 

(meliputi dyspnea, kelelahan), monitor 

TTV, posisiskan semi fowler, berikan 

oksigen untuk mempertahankan saturasi 

oksigen >94%, ajarkan pasien dan 

keluarga memposisikan semi fowler 

ketika sesak. 

Intervensi dalam bentuk pemberian 

posisi semi fowler dilakukan selama 15 

menit. Sebelum dan sesudah diberikan 

posisi semi fowler diobservasi terlebih 

dahulu saturasi oksigen, respirasi, 

tekanan darah, nadi dan suhu. 

Setelah menetapkan intervensi 

keperawatan maka dilkukan 

implementasi keperawatan. Implementasi 

keperawatan dilakukan pada tanggal 22 

Februari 2021 untuk mengatasi masalah 

keperawatan Tn. W yaitu penurunan 

curah jantung. Pada jam 09.15 WIB 

dilakukan mengidentifikasi tanda atau 

gejala primer penurunan curah jntung 

(kelelahan, dyspnea) didapatkan data 

subjektif pasien mengatakan sesak napas 

dengan data objektif pasien tampak sesak 

dan lemas, kemudian memonitor TTV 

didapatkan hasil TD: 150/90 mmHg, N: 

103 x/menit, RR: 32 x/menit, Suhu: 

36,6°C, SPO2: 87% terlihat penguanaan 

otot bantu pernapasan, hasil rontgen 

thorax: cardiomegaly, pneumonia 

bilateral. Kemudian diberikan posisi 

semi fowler selama 15 menit didapatkan 

hasil pasien mengatakan sesak napas 

sedikit menurun, data objektif pasien 

diposisikan semi fowler, TD: 130/80 

mmHg, N: 99 x/menit, RR: 26 x/menit, 

Suhu: 36°C, SPO2: 90%, penggunaan 

otot bantu pernapasan sedikit menurun. 

Setelah itu memberikan oksigen untuk 

mempertahankan saturasi oksigen 94% 

pukul 09.30 WIB dengan data subjektif 

pasien mengatakan bersedia diberikan 

oksigen, kemudian mengajarkan pasien 



dan keluarga memposisikan semi fowler 

ketika sesak napas kembali. 

Setelah diberikan posisi semi 

fowler diperoleh evaluasi hasil yaitu S: 

pasien mengatakan sesak sedikit 

berkurang setelah diposisikan semi 

fowler. O: keadaan umum pasien lemah, 

terpasang oksigen nasal kanul 3lpm, 

TTV: TD: 130/80 mmHg, N: 99x/menit, 

RR: 26x/menit, SPO2: 90%. A: masalah 

belum teratasi, P: lanjutkan intervensi 

pemberian oksigen dan posisikan semi 

fowler karena pola napas belum sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Tabel 4.1 Tabel Hasil Observasi 

Jenis Sebelum 

diberikan 

posisi semi 

fowler 

Sesudah 

diberikan 

posisi semi 

fowler 

SPO2 87% 90% 

RR 32 x/menit 26 x/menit 

Nadi 103 x/menit 99 x/menit 

Tekanan 

darah 

150/80 

mmHg 

130/80 

mmHg 

 

KESIMPULAN  

Pengelolaan asuhan keperawatan pada 

pasien Congestive heart failure (CHF) 

dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi 

yang dilakukan tindakan semi fowler 

didapatkan hasil adanya peningkatan 

saturasi oksigen dari 87% menjadi 90%. 

Rekomendasi tindakan semi fowler 

dilakukan pada pasien Congestive heart 

failure (CHF) umtuk meningkatkan SPO2 

dalam pemenuhan oksgenasi. 

 

SARAN 

1. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan 

Diharapkan institusi pelayanan 

kesehatan khususnya Klinik Rifda 

Medica Sragen dapat menggunakan 

tindakan posisi semi fowler sebagai 

salah satu alternative tindakan 

keperawatan non-farmakologi untuk 

meningkatkan SPO2 pada pasien 

congestive heart failure (CHF). 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Keperawatan 

Diharapkaan karya tulis ini menjadi 

bahan bacaan dan untuk menambah 

wawasan serta informasi bagi 

mahasiswa keperawatan dalam 

memberikan asuhan keperwatan, 

terutama tindakan posisi semi fowler 

untuk mengatasi masalah pola napas 

tidak efektif pada pasien Congestive 

Heart Failure (CHF). 

3. Bagi Pasien dan Keluarga 

Diharapkan setelah diberikan 

informasi tentang tindakan atau 

teknik posisi semi fowler pasien dan 

keluarga saat merasakan sesak napas 

dapat melakukannya secara mandiri 

dirumah.  

 



4. Bagi penulis 

Diharapkan bisa memberikan 

tindakan pengelolaan selanjutnya 

pada pasien congestive heart failure 

(CHF) dalam tindakan pemberian 

terapi non farmkologi posisi semi 

fowler 45
o
 sehingga dapat 

meningkatkan SPO2 pada pasien. 
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